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wiosną po ustąpieniu przymrozków i zejściu 
pokrywy śnieżnej lub jesienią. Drzewka powin-
ny być palikowane, najlepiej trzema palikami 
w celu stabilizacji nasadzonych drzewek (dla 
ochrony przed działaniem czynników abio-
tycznych np. silnych wiatrów). Przez mini-
mum 3 lata drzewka powinny być pielęgno-
wane przez odchwaszczanie, podlewanie, 
nawożenie adekwatnie do potrzeb. 

Przesadzanie drzew kolidujących z inwe-
stycją jest zabiegiem drogim. Zmianę siedli-
ska dobrze znoszą okazy młode, natomiast 
drzewa starsze po kilku okresach wegetacyj-
nych zamierają. W naszym kraju przesadzanie 
drzew jest drogie i nie zawsze skuteczne. 

Wnioski do urzędów dotyczące drzew 
kolidujących z inwestycjami należy spraw-
dzać, czy zawierają wszystkie dane. Często 
zdarza się, że wnioskujący o wycięcie drzew 
kolidujących z inwestycją nie dołączają pro-
jektu lub rysunku wykonanego przez upraw-
nioną osobę, projektu nasadzeń zastępczych 
itp. Gdy zostają wezwani do uzupełnienia 
wniosku okazuje się, że nie posiadają takich 
dokumentów. Art. 83b uop informuje jakie 
dane powinien zawierać wniosek w sprawie 
usunięcia drzew. 

Należy rozważnie podchodzić do wnisków 
wpływających do urzędów, gdyż subiektywne 
odczucia wnioskodawców, czy wybudowa-
nie kilku miejsc parkingowych nie powinny 
przesądzać o wydaniu decyzji zezwalającej 
na wycięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Literatura
[1]  Baridon D., J. Borowski, Ł. Dworniczak, J. Furman-

kiewicz, M. Jurczyszyn, M. Kadej, A. Kujawa, M. Mo-
tas,A. Oleksa, B. Orłowska, M. Piotrowski, A, Smolis, 
J. Stolarczyk, M. Suchocka, H, B, Szczepanowska,  
P. Tyszko – Chmielowiec, K. Witkoś-Gnach, M. Zie-
miańska (red.) K. Witkoś-Gnach, 2014, Drzewa w kra-
jobrazie. Podręcznik praktyka, Kraków, s. 223–239. 

i więcej lat. Dzięki temu wymogowi drzewa po 
upływie 3 lat powinny osiągnąć wymiary, które 
nie pozwolą na usunięcie ich bez zezwolenia. 

Po wydaniu decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew, uzależnionej od nasadzeń 
zastępczych, należy  poinformować o wyko-
naniu owych nasadzeń (instytucję wydającą 
decyzję np. w przypadku starostwa – staro-
stę), które są kontrolowane po upływie 3 lat. 
Jeżeli drzewa nie przeżyły wówczas wyko-
nawca nasadzeń zastępczych ma obowią-
zek uzupełnić ubytki. Niewykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych zgodnie z wydaną decyzją 
skutkuje wszczęciem postępowania admini-
stracyjnego w stosunku do strony, która nie 
wykonała zaleceń decyzji. Miejsca wyzna-
czane do nasadzeń zastępczych powinny 
być  przeznaczonymi pod zagospodarowanie 
zielenią, najlepiej zapisem w MPZP. 

W decyzji dotyczącej nasadzeń zastęp-
czych precyzuje się termin ich wykonania np. 

kończeniu prac budowlanych drzewa należy 
wzmocnić stosując nawozy dostosowane 
dawką i składem do danego gatunku drzewa. 

Każda inwestycja wywołuje u drzew stres 
biologiczny nawet przy zachowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających. Mimo 
zabezpieczeń każda inwestycja zmienia wa-
runki siedliskowe i bytowe drzew, które mogą 
okazać się dla nich trudne. 

Nasadzenia zastępcze
Mimo starań, aby wycinka drzew była 

ostatecznością, często wymiana drzew jest 
dużo lepszym rozwiązaniem niż oglądanie 
w  kolejnych latach zamierających drzew. 
Zachowanie drzew za wszelką cenę po za-
kończeniu inwestycji nie zawsze odpowiada 
oczekiwaniom. Zdarza się, że drzewa  za-
chowane, ale niewłaściwie zabezpieczone, 
przetrwały do zakończenia robót, ale ich stan 
biologiczny wskazuje na powolne zamieranie. 
Gdyby w takiej sytuacji była wydana decyzja 
z opłatą za zniszczone drzewa i nasadzenia 
zastępcze byłoby to lepsze dla środowiska 
i społeczeństwa. 

Tereny zielone wokół budynków mieszkal-
nych poprawiają stan środowiska i komfort 
życia ludzi w  miastach i  wsiach. Wydając 
decyzję o nasadzeniach zastępczych zgod-
nie z ustawą o ochronie przyrody minimalny 
ekwiwalent stanowi stosunek 1:1, czyli za 
jedno drzewo wycinane, jedno nasadzane. 
Do nasadzeń powinien być użyty wykwali-
fikowany materiał szkółkarski, nie materiał 
leśny. W przypadku wycinki drzew o dużych 
obwodach należy zwiększyć stosunek 1:2, 1:3 
i więcej. Do nasadzeń wykorzystuje się gatun-
ki o podobnej wartości biologicznej, dostoso-
wane do siedliska, najlepiej gatunki rodzime. 
Wykwalifikowany materiał szkółkarski stano-
wią drzewa o obwodzie na wysokości 1 m np. 
14–16 cm, 1–18 cm, 18–20 cm, mające 10 

Wykusz  Fot. Anna Klamerus-Iwan

Wykusz. Budowla umożliwiająca oddychanie pni drzew, gdy konieczne jest podnie-
sienie poziomu gruntu Fot. Anna Klamerus-Iwan
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Zdjęcie na okładce Dorota Łodzińska

Elżbieta KONIUSZy

Plan działania UE dotyczący gospodarki 
obiegu zamkniętego

Tjisse Stelpstra, minister prowincji Drenthe w Holandii, członek unijnej Komisji 
Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii, przygotowuje opinię Europejskiego Komi-
tetu Regionów dotyczącą planu działania UE w sprawie gospodarki cyrkularnej, 
opublikowanego przez Komisję Europejska w marcu br. Plan ten będzie przyjęty 
podczas sesji plenarnej 12–14 października tego roku. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma ogromne znaczenie w walce z global-
nym ociepleniem. Jest też głównym filarem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli 
unijnej strategii na rzecz wzrostu, której celem jest osiągnięcie neutralności kli-
matycznej do 2050 r. Według Stelpstra, obieg zamknięty przyczyni się do zmniej-
szenia eksploatacji ograniczonych zasobów naszej planety; a  także do ograni-
czenia emisji CO2 i dekarbonizacji gospodarki. – Obieg zamknięty dotyczy nie tylko 
gospodarki, przemysłu i  konieczności odpowiedzialnej produkcji. Chodzi o  sposób, 
w jaki żyjemy i konsumujemy – począwszy od odzieży, którą kupujemy, po konstruk-
cję naszych domów, ilość wytwarzanych odpadów i zużywanej wody. Są to codzienne 
wybory i musimy zmienić nasze wzorce, aby konsumować bardziej świadomie i w bar-
dziej zrównoważony sposób, z myślą o wspólnym dążeniu do społeczeństwa o obie-
gu zamkniętym. Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym to 
podstawowy zestaw narzędzi, które mają nam pomóc w tym ogromnym i kluczowym 
przedsięwzięciu – mówi. 

Zdaniem Stelpstra, plan jest ambitny, ale powinien przedstawiać bardziej kon-
kretne działania i ramy czasowe, a w kilku ważnych dziedzinach potrzeba więk-
szego zaangażowania, np. należy wzmocnić działania w zapobieganiu powstawa-
nia odpadów oraz w kwestii zamówień publicznych. 

Ekspert zwraca uwagę, że włodarze miast powinni zachęcać do przechodze-
nia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, począwszy od wdrażania dobrych prak-
tyk w zamówieniach publicznych. – Władze lokalne i regionalne powinny wyznaczać 
standardy i kierować rynek w stronę bardziej zrównoważonych produktów i usług – 
apeluje. Szczególnie w dziedzinie gospodarki odpadami duża jest rola władzy lo-
kalnej i regionalnej. – Oprócz wiedzy i doświadczenia samorządy mają kompetencje 
i poważne obowiązki w zakresie regulacji. Komisja Europejska wraz z władzami lokal-
nymi i  regionalnymi powinna opracować innowacyjną strategię skoncentrowaną na 
zbieraniu i przetwarzaniu odpadów – zaznacza. 

Kolejnym ważnym obszarem, w którym władze miast mogą znacznie przyczy-
nić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, jest woda. Za jej jakość 
też odpowiadają miasta i regiony. Woda jest najważniejszym zasobem i należy ją 
ponownie wykorzystywać w jak największym stopniu.

Stelpstra podaje przykład ze swojego regionu w  Holandii Północnej, gdzie 
powstała sieć Circular Friesland Association, skupiająca przedsiębiorstwa, rzą-
dy, instytuty naukowe i organizacje pozarządowe, które zamierzają przekształcić 
Fryzję w region o najlepszym obiegu zamkniętym w Europie. Motto ich działania 
to: “myśleć mniej, lecz robić więcej”, a dziedzinami aktywności są: rolnictwo, mo-
bilność, biomasa, edukacja. – Dzięki dzieleniu się wiedzą oraz wzajemnemu inspiro-
waniu i motywowaniu możliwe będzie przyspieszenie zmian. Jedną z sił napędowych 
inicjatywy jest ekspertka Ingrid Zeegers, która przekłada swoją szeroką wiedzę na pro-
ste informacje dla przedsiębiorców i  lokalnych inicjatyw. Jej entuzjazm widzę także 
u wielu innych osób, które również przyczyniają się do przejścia na gospodarkę o obie-
gu zamkniętym. Przedsiębiorcy z regionu Fryzji z pasją podchodzą do działań i w pełni 
angażują się w rozpowszechnienie modelu obiegu zamkniętego – mówi.

Jednocześnie zauważa, że gospodarka o obiegu zamkniętym ma duże zna-
czenie w obecnym kryzysie zdrowotnym i gospodarczym, spowodowanym epide-
mią koronawirusa. – Wybuch pandemii pokazał naszą słabość i ogromną zależność 
od surowców. Wiemy, że ekologiczne rynki niosą ze sobą ogromne możliwości gospo-
darcze i miejsca pracy. Niech więc pandemia będzie naszym dzwonkiem alarmowym. 
Naprawdę musimy wykorzystać ten kryzys i zacząć od nowa w oparciu o zielone zasa-
dy tak, aby uczynić nasze społeczeństwo zrównoważonym – zaznacza.
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W warunkach glebowo-klimatycznych Polski największe znaczenie mają 
dwa gatunki wiesiołka – Oenothera paradoxa Hudziok oraz Oenothera bien-
nis L., które występują w stanie naturalnym lub są uprawiane na planta-
cjach celowych. Ich skład chemiczny nasion jest zbliżony, są szczególnie 
bogate w cenne składniki o właściwościach prozdrowotnych, takich jak 
olej zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe – linolenowy (LA) i unika-
towy γ-linolenowy (GLA), tokoferole oraz polifenole i garbniki. Kwasy GLA  
i LA mają istotne znaczenie w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, takich 
jak sercowo-naczyniowe, neurologiczne, skórne, cukrzyca. Nie bez znacze-
nia jest również ich działanie ochronne w przebiegu infekcji bakteryjnych  
i wirusowych oraz ich następstw. Z uwagi na właściwości wiesiołek 
powinien na stałe zagościć w naszej codziennej diecie, a szczególnie 
w obecnym czasie u osób, które chorują lub zmagały się z COVID-19.
Słowa kluczowe: wiesiołek, nasiona, wartość odżywcza, właściwości 
prozdrowotne, właściwości lecznicze

In the soil and climatic conditions of Poland, two species of evening 
primrose – Oenothera paradoxa Hudziok and Oenothera biennis L., which 
occur in the natural state or are cultivated on purpose plantations are of 
the greatest importance. Their chemical composition of seeds is similar, 
they are particularly rich in valuable ingredients with health-promoting 
properties, such as oil containing unsaturated fatty acids - linolenic (LA) 
and unique γ-linolenic (GLA), tocopherols as well as polyphenols and 
tannins. GLA and LA acids play an important role in the prevention and 
treatment of many diseases, such as cardiovascular, neurological, cu-
taneous, and diabetes. Their protective effect is also important in the 
course of bacterial and viral infections and their consequences. Due to its 
properties, evening primrose should permanently appear in our daily diet, 
especially nowadays in people who are ill or struggled with COVID-19.
Key words: evening primrose, seeds, nutritional value, pro-health proper-
ties, healing properties

Wiesiołek – roślina o cennych właściwościach 
prozdrowotnych i leczniczych
Evening Primrose – a Plant with Valuable Health and Healing Properties

mgr inż. Patrycja Maria STĘPNIAK
dr hab. Barbara SKWARYŁO-BEDNARZ 

dr Marek KOPACKI 
dr hab. Agnieszka JAMIOŁKOWSKA

Katedra Ochrony Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W iesiołek znany jest już od 
wieków. To roślina dora-
stająca do 1 m wysoko-
ści o charakterystycznych 

żółtych kwiatach otwierających się od póź-
nego popołudnia do rana, a przy tym wydzie-
lających słodki, cytrynowy zapach. Liczne 
pąki w kwiatostanie umożliwiają kwitnienie 
wiesiołka przez całe lato. Jego owocem są 
torebki wypełnione drobnymi, wielokształt-
nymi i  czerwonobrązowymi nasionami. 
Już w średniowieczu doceniano wiesiołek, 
a szczególnie jego korzeń, który wykorzy-
stywano jako warzywo lub przyprawę do 
różnych dań, w tym szczególnie mięsnych 
[10]. Dopiero od XVII wieku został zastąpio-
ny przez ziemniaka, który dostarczał o wiele 
więcej pożywienia przy zbliżonych walorach 
smakowych [9]. 

Liczne badania naukowe potwierdzają, 
że nadziemne i podziemne części morfo-
tyczne wiesiołka wykazują właściwości 
prozdrowotne, a  nawet lecznicze [9,23]. 
Obecnie najczęściej z tej rośliny pozyskuje 
się nasiona, które cechują się cennym skła-
dem chemicznym, zawierają m.in. warto-

ściowy olej, tokoferole, które wzbogacają 
pożywienie w niezbędne składniki odżywcze 
oraz wykazują działanie lecznicze. W mniej-
szym stopniu wykorzystywane są: korzeń, 
który może być stosowany w bólach gardła, 
żołądka i stłuczeniach oraz liście (ziele) – 
jako środek ściągających w chorobach skór-
nych oraz układu pokarmowego.

W Polsce uprawiany jest wiesiołek dziw-
ny (Oenothera paradoxa Hudziok) o jedno-
rocznym cyklu wegetacji oraz wiesiołek 
dwuletni (Oenothera biennis L.), który też 
pozyskiwany jest ze stanowisk naturalnych 
[20]. Oba gatunki uprawiane są na nasiona.

Pochodzenie oraz wymagania
klimatyczno-glebowe

Rodzaj Oenothera pierwotnie występo-
wał tylko w Ameryce Południowej i Północ-
nej [20]. Z czasem przedostał się niemalże 
do wszystkich zakątków kuli ziemskiej. 
Obecny skład flory wiesiołków Europy moż-
na podzielić na 3 główne grupy [20]:
1) gatunki, które nie występują aktualnie 
w Ameryce, aczkolwiek w przeszłości prze-
dostały się na kontynent euroazjatycki,

2) gatunki, które występują w Ameryce Pół-
nocnej i zostały zawleczone do Europy,
3) gatunki mieszańcowego pochodzenia, 
powstałe po skrzyżowaniu gatunków ame-
rykańskich z europejskimi.

W Polsce zaobserwowano występowa-
nie 26 gatunków tej rośliny, w tym wiesioł-
ka dziwnego (Oenothera paradoxa Hudziok) 
i dwuletniego (Oenothera biennis L.) mają-
cych znaczenie gospodarcze [20].

Wiesiołek w stanie naturalnym dobrze 
rośnie na podłożach mało urodzajnych [23]. 
Jest charakterystycznym znakiem rozpo-
znawczym gleb lekkich oraz jałowych. Na 
plantacjach celowych, z powodu dużego 
zagęszczenia i zachowania opłacalności 
ekonomicznej produkcji, zaleca się jego 
uprawę na glebach lekkich o podłożu gli-
niastym lub średnio zwięzłych, zasobnych 
w wapń [20]. Z badań naukowych wynika, że 
szczególnie wiesiołek dwuletni może poja-
wiać się na odłogowanych gruntach ornych, 
co najprawdopodobniej związane jest z ko-
rzystnymi warunkami siedliskowymi tam 
występującymi dla jego rozwoju. Intersujące 
jest też to, że oddziałuje alleopatycznie m.in. 
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żony. Są bogate w cenne składniki o wła-
ściwościach prozdrowotnych i leczniczych, 
które wzmacniają, odmładzają i uodpornia-
ją organizm człowieka na liczne choroby, 
w  tym zwłaszcza sercowo-naczyniowe, 
cukrzycę i choroby skórne [14, 22]. Nasio-
na wiesiołka zawierają około 15% białka, 
w skład którego wchodzą aminokwasy siar-
kowe i tryptofan, 43% włóknika (celuloza 
i lignina), skrobię, fitosterole, enzymy (inhi-
bitor trypsyny), tokoferole, sole mineralne 
oraz jeden z najcenniejszych składników 
– olej [37]. Jego zawartość waha się od  
17,7 do 21,7% i  jest uzależniona od wa-
runków glebowych i czynników agrotech-
nicznych, przede wszystkim nawożenia 
NPK [27]. Przy zapewnieniu optymalnych 
warunków wzrostu wiesiołka, ilość tłusz-
czu w jego nasionach może być większa 
o 2,9%. Korzystny wpływ na gromadzenie 
tłuszczu oraz jego składowych – kwasu 
γ-linolenowego (GLA) stwierdzono przy 
zastosowaniu preparatu Tytanit, szcze-
gólnie podczas suszy [18]. Olej z wiesiołka 
zawiera około 80% niezbędnych nienasy-
conych kwasów tłuszczowych – NNKT, 
w 70% kwasu linolowego (LA), a 10% kwas 
γ-linolenowy (GLA), które biorą udział w ak-
tywizacji biologicznej organizmu człowie-
ka [2]. Kwas GLA bardzo rzadko występuje 
w przyrodzie, nie zawiera go olej rzepakowy, 
słonecznikowy czy sojowy [6]. Olej z wiesioł-
ka zawiera aż od 7,0 do 10,0 g GLA 100 . g-1  
oleju i to najbardziej aktywne jego formy 
biologicznie [1, 34]. 

Spożywanie oleju wiesiołkowego szcze-
gólnie zalecane jest w celu uzupełnienia 
niedoboru kwasu GLA, co najczęściej obja-
wia się między innymi zaburzeniami pracy 
wielu układów (odpornościowego, odde-
chowego, pokarmowego) oraz gruczołów 
(wydzielania wewnętrznego, wątroby). Za 
małe ilości kwasu GLA w  naszej diecie 
skutkują również stanami zapalnymi skóry, 
reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) 
czy zaburzeniami przemiany tłuszczowej  
[3, 24]. Kwas GLA w triacyloglicerolach tego 
oleju znajduje się w  pozycji sn-3 [8, 11], 
preferowanej przez lipazę trzustkową, co 
wpływa na jego wysoką wartość odżywczą. 
Wykazuje działanie lecznicze przez metabo-
lity (np. prostaglandynę, pochodne kwasu 
arachidonowego w tym prostacyklinę) [20]. 
Z tych względów może być wykorzystywa-
ny w leczeniu chorób sercowo-naczynio-
wych oraz miażdżycy. Badania naukowe po-
twierdzają, że kwas GLA wpływa korzystnie 
na regulację ciśnienia krwi, obniża wysoki 
poziom szkodliwego cholesterolu całkowi-
tego przez obniżenie frakcji LDL [35] oraz 
wykazuje działanie przeciwagregacyjne. 

na rośliny motylkowate przez zahamowanie 
ich wzrostu [23]. 

Uprawa wiesiołka
Gleba pod uprawę wiesiołka powinna 

być starannie przygotowana, a ilość i róż-
norodność zabiegów agrotechnicznych na-
leży odpowiednio dostosować do terminu 
siewu. Zarówno przed siewem wiosennym, 
jak i jesiennym zalecana jest orka głęboka, 
a następnie nawet kilkakrotne bronowanie 
i  włókowanie [18]. Z  badań naukowych 
wynika, że nawożenie mineralne wiesiołka 
dziwnego uzależnione jest od warunków 
glebowych [26]. Wiesiołek wykazuje śred-
nie zapotrzebowanie na azot (N), małe na 
fosfor (P) i bardzo duże na potas (K) [20].  
Zalecane dawki nawozów to (kg . ha-1): 
50–60 N, 17–26 P, 50–66 K [17], aczkolwiek 
w przypadku N i K mogą być znacznie więk-
sze. Największe zapotrzebowanie w N i K 
wiesiołek wykazuje przed kwitnieniem, a w P 
w okresie kwitnienia [20]. Zaobserwowano, 
że na glebie piaszczystej ubogiej w składniki 
pokarmowe wraz ze wzrostem nawożenia 
NPK zwiększał się plon nasion i tym samym 
najwyższa dawka dała najlepsze rezultaty 
(75N, 33P, 150K kg . ha-1) zaś na glebie pyla-
stej jedynie najniższa dawka NPK (25N, 11P,  
50K kg . ha-1) spowodowała istotną zwyżkę 
plonowania w stosunku do obiektu kontro-
lnego [26]. Należy zaznaczyć, że wiesiołek 
bardzo dobrze reaguje na nawożenie or-
ganiczne – kompostem i biohumusem w 
uprawach ekologicznych. Nasiona wysie-
wa się w rzędy, co 30–50 cm, na głębokość  
ok.1,5 cm. Norma wysiewu wynosi 2,5–3,0 
kg . ha-1. Pielęgnacja plantacji polega przede 
wszystkim na usuwaniu nadmiernego za-
chwaszczenia w początkowym wzroście 
wiesiołka, aż do zakrycia gleby przez rośliny 

[20]. Przy silnym zachwaszczeniu planta-
cji można sięgnąć po zalecane herbicydy 
w uprawie roślin zielarskich, w tym wiesioł-
ka, które nie uszkadzają roślin i nie prze-
kraczają norm pozostałości dla surowców 
zielarskich. 

Jest rośliną miododajną, w  okresie 
kwitnienia jest chętnie odwiedzany przez 
pszczoły i inne owady. Wydajność miodo-
wa wiesiołka to ok. 60 kg .∙ha-1. W długich 
okresach suszy wskazane jest nawadnianie 
plantacji, znacznie ogranicza występowa-
nia roślin w fazie rozety w pierwszym roku 
uprawy [18]. Ich liczbę redukuje dodatkowe 
zastosowanie biopreparatów, które również 
wpływają istotnie na architekturę nasien-
nika, większą liczbę torebek nasiennych 
oraz szybsze dojrzewanie nasion. Z badań 
naukowych wynika, że nawadnianie i sto-
sowanie dolistnych oprysków Tytanitem 
w czasie suszy wpływa istotnie na wzrost 
plonów nasion [18]. Jednakże nadmiar 
wody może prowadzić do gnicia korzeni, 
szczególnie wiesiołka dwuletniego bardziej 
odpornego na niedobór wody. Ponadto na-
leży zaznaczyć, że problemem w produkcji 
nasion wiesiołka jest nierównomierne doj-
rzewanie i w związku z tym straty plonów 
wynikające z osypywania się nasion i ich 
niską jakością [13]. Zbiór wiesiołka jest dwu-
etapowy, a rozpoczyna się go, gdy torebki 
z nasionami są otwarte. Plon nasion waha 
się od 1,0 do 2,0 t . ha-1. Korzenie natomiast 
wykopuje się jesienią, gdy mają średnicę  
5 cm i długość ok. 10 cm.

Nasiona wiesiołka 
– skład chemiczny oraz właściwości 
prozdrowotne i lecznicze

Skład chemiczny nasion wiesiołka jed-
norocznego i dwuletniego jest bardzo zbli-
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zalecane są w terapii wielu chorób bakteryj-
nych i wirusowych, w tym AIDS [29]. Obecnie 
w licznych zakażeniach spowodowanych 
koronawirusem, olej z wiesiołka może być 
uwzględniony jako suplement dla osób, któ-
re chorują lub zmagały się z COVID-19. Pro-
wadzone są również badania nad wpływem 
substancji zwartych w oleju tej rośliny na 
rozwój nowotworów. Jednakże należy pa-
miętać, że spożywanie zwiększonych dawek 
oleju z wiesiołka może stać się potencjalną 
przyczyną nasilenia endogennych procesów 
utleniania nienasyconych lipidów. Dlatego 
zaleca się jednoczesne spożywanie zwięk-
szonych ilości antyoksydantów, głównie 
polifenoli, tokoferoli, β-karotenu i selenu [28].

Oprócz kwasów NNKT w oleju z wiesioł-
ka stwierdzono obecność ok. 3,5% kwasu 
oleinowego oraz niewielkiej ilości kwasów 
nasyconych – palmitynowego i stearyno-
wego. Dla oleju obliczono stały i charak-
terystyczny stosunek ilościowy między 
triacyloglicerolami LLP (kwas linolowy-li-
nolowy-palmitynowy) i LLO (kwas linolowy-
-linolowy-oleinowy), który wynosi nie mniej 
niż 1,0 [36]. 

Nasiona wiesiołka są także bogate 
w  związki antyoksydacyjne, szczególnie 
tokoferole i polifenole [2].

Dotychczasowe badania krajowe i za-
graniczne wskazują, że także ekstrakty 
z surowca zielarskiego zawierają związki 
polifenolowe o działaniu antyoksydacyjnym 
i są potencjalnym źródłem wielu biofarma-
ceutyków wspomagających terapię chorób 
cywilizacyjnych oraz preparatów stosowa-
nych w dietoprofilaktyce [18, 31, 33]. 

Wymienione prozdrowotne właściwości 
rośliny sprawiają, że areał jej upraw zwięk-
sza się i staje się ona alternatywną rośliną 

Kwasy GLA i LA wpływają także na zmniej-
szenie stanu zapalnego u pacjentów z reu-
matoidalnym zapaleniem stawów (RZS) [4].  
Dają dobre rezultaty w leczeniu egzemy ato-
powej [15], wrzodziejącym zapaleniu jelita 
grubego [7], łuszczycy oraz w innych schorze-
niach, jak: artretyzm, cukrzyca [5, 16, 25, 32],  
niewydolności wątroby spowodowanej 
zatruciem alkoholem lub związkami che-
micznymi. W organizmie człowieka kwas 
GLA zostaje także przekształcony do kwa-
su dihomo-gamma-linolenowego (DGLA), 
który z kolei jest składnikiem fosfolipidów 
i ceramidów wchodzących w skład lipidów 
naskórka. Dlatego jest niezbędnym składni-
kiem utrzymującym prawidłową strukturę 
naskórka [21]. 

Kwas GLA wykazuje także działanie 
lecznicze jako istotny składnik błon biolo-
gicznych [20]. Do tej grupy schorzeń należą 
przede wszystkim choroby układu nerwo-
wego związane z przewodzeniem bodźców, 
jak schizofrenia i stwardnienie rozsiane [19]. 
Olej z wiesiołka poprawia również znacznie 
pracę mózgu i koncentrację [20]. Jest z po-
wodzeniem wykorzystywany w dermatologii 
i kosmetyce. 

Z  badań klinicznych wynika, że olej 
z wiesiołka korzystnie oddziałuje na kon-
dycję zdrowotną kobiet. Potencjał terapeu-
tyczny stwierdzono w przypadku zespołu 
napięcia przedmiesiączkowego (PMS), na-
głego błysku, cukrzycy ciążowej, dojrzewa-
nia szyjki macicy oraz menopauzy [30]. Re-
zultaty widoczne są najczęściej po czterech 
miesiącach regularnego stosowania w od-
powiedniej dawce. Wspomaga utrzymanie 
równowagi hormonalnej w okresie meno-
pauzy, a tym samym pośrednio spowalnia 
osteoporozę. Preparaty na bazie wiesiołka 

wprowadzaną do upraw ekologicznych 
na całym świecie [12]. 

Podsumowanie
Wiesiołek dwuletni i dziwny są cennym 

źródłem składników o  właściwościach 
prozdrowotnych i leczniczych. Szczególnie 
wartościowe są nasiona tej rośliny bogate 
w olej zawierający kwasy tłuszczowe nie-
nasycone, w tym unikatowy γ-linolenowy 
(GLA) i  linolenowy (LA), tokoferole oraz 
polifenole i  garbniki. Dzięki właściwości 
prozdrowotnym i leczniczym pomocnym 
w leczeniu schorzeń różnych układów po-
winien na stałe zagościć w naszej codzien-
nej diecie. Zalecany jest również osobom 
zmagającym się z infekcjami bakteryjnymi  
i wirusowymi, jak COVID-19, także w okre-
sie rekonwalescencji.
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[22] Kordana S., R. Załęcki. 1993. Uprawa wie-
siołków na surowiec leczniczy. Agrochemia, 
2, 18–19.

Fot. Pixabay
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Artykuł dotyczy problemu kolizji drzew z inwestycjami. Przytaczane są 
najważniejsze artykuły prawne na ten temat. Przedstawiono metody za-
bezpieczenia drzew podczas inwestycji. W sytuacji, gdy nie jest możliwe 
zachowanie drzew właściciel gruntu jest zobowiązany do dokonania na-
sadzeń zastępczych, które podlegają kontroli po trzech latach. Zwrócono 
również uwagę na to, że wniosek nie zawsze jest kompletnie przygotowany. 

The article deals with the topic of trees colliding with investments. The 
most important legal articles on this issue are cited. Methods of securing 
trees during investment are presented. In a situation where it is not possi-
ble to preserve trees, the landowner is obliged to make replacement plan-
tings, which are subject to control after three years. Attention was also 
paid to the fact that the application is not always completely prepared.

Drzewa, a inwestycje 
Trees and Investments

mgr inż. Jolanta BuBak-Lange
podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Uszkodzenia drzew podczas 
prowadzenia inwestycji

Skuteczna ochrona drzew w procesach 
inwestycyjnych jest zadaniem trudnym, wy-
magającym odpowiedniej wiedzy i niestety 
przez wielu inwestorów bagatelizowana. 
Zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2020 r.  
poz. 55 ze zm.) zwanej dalej uop – „Prace 

ziemne oraz inne prace związane z wykorzy-
staniem sprzętu mechanicznego lub urzą-
dzeń technicznych, prowadzone w obrębie 
bryły korzeniowej drzew lub krzewów na te-
renach zieleni lub zadrzewień powinny być 
wykonywane w sposób najmniej szkodzący 
drzewom lub krzewom”. 

Często obserwujemy drzewa z uszko-
dzonymi pniami, obłamanymi gałęziami ko-

ron, podkopane z pniami przysypanymi zie-
mią lub pozostałościami piachu do znacznej 
wysokości. Nasyp wokół pnia do wysokości 
60 cm utrudnia, a wręcz uniemożliwia pro-
ces oddychania, a w konsekwencji powoduje 
stopniowe zamieranie drzewa. 

Nasypy powodują zmianę napowietrze-
nia i nawodnienia w obrębie systemu korze-
niowego. Nie należy zmieniać poziomu grun-
tu w odległości rzutu korony + 1m. W przy-
padku konieczności zmiany poziomu gruntu 
należy wykonać systemy napowietrzające 
i nawadniające – zgodnie z zasadami pielę-
gnacji drzew np. (wykusz – rodzaj piwniczki 
obudowującej pień do określonej wysokości, 
od góry z kratką umożliwiającą dostęp wody 
i powietrza). 

Ochrona drzew podczas procesu inwe-
stycyjnego rozpoczyna się już na etapie pro-
jektowym. Projektując np. blok mieszkalny, 
projektowany jest również krajobraz, należy 
wówczas rozpatrzyć możliwość zachowania 
istniejących drzew i zadrzewień, w jak najlep-
szej kondycji, minimalizując warunki streso-
genne związane z prowadzeniem budowy.

 
Ochrona drzew w dokumentacji 
projektowej inwestycji

W przypadku inwestycji drogowych jed-
nym z  pierwszych opracowań, w  którym 
należy uwzględnić ochronę drzew jest pro-
gnoza oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko (drzewa rosnące wzdłuż dróg 
pochłaniają 3–4 razy więcej zanieczyszczeń 
niż drzewa rosnące na innych siedliskach). 

W  opracowaniu rozważane są uwarunko-
wania przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, 
poddawane są one wstępnej ocenie założeń 
projektu. Informacje dotyczące tych opraco-
wań reguluje ustawa o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o  ocenach oddziaływania na środowisko. 

Pień drzewa prawidłowo osłonięty przed ewentualnymi uszkodzeniami, któe mogą 
wystąpić podczas inwestycji Fot. autor
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cej i najlepiej w czasie spoczynku, czyli po za-
kończonym okresie wegetacyjnym np. późną 
jesienią lub zimą. Głębokie wykopy powodują 
obniżenie poziomu wód gruntowych np. wy-
kop o głębokości 4 m na glebach luźnych po-
woduje obniżenie poziomu wód gruntowych 
w promieniu 120 m od jego granicy. 

Pnie drzew zabezpieczamy ogrodzenia-
mi obejmującymi powierzchnię równą rzu-
towi korony w przypadku drzew dojrzałych, 
natomiast przy drzewach o koronie wąskiej 
powierzchnia grodzona powinna stanowić 
dwukrotność średnicy korony drzewa. Wyko-
nuje się również osłony przypniowe w formie 
odeskowania lub osłon z maty słomianej lub 
juty. Zabezpieczanie powinno obejmować 
całą powierzchnię pnia do wysokości 150 cm, 
dolna część desek powinna się opierać o pod-
łoże; zabezpieczenie powinno ściśle przylegać 
do pnia, oszalowanie należy opasać drutem 
co 40–60 cm. 

Korony drzew dotykające elewacji bu-
dynku można przyciąć, ale tylko gałęzie ze-
wnętrzne, ponieważ tylko one mają zdolność 
regeneracji i zabieg ten może obejmować do 
30% korony jaki drzewo wytworzyło w ciągu 
dotychczasowego życia zgodnie z art. 87a 
ust. 2 uop. Gałęzie narażone na uszkodzenia 
można podwiązać. Podczas prac przy elewa-
cji budynku wykonuje się również dodatkowe 
osłony między budynkiem a drzewem. Po za-

Wczesne diagnozowanie problemu kolizji 
drzew z planowaną inwestycją daje szanse 
na uniknięcie niepotrzebnych wycinek drzew 
oraz ich zniszczenia bądź uszkodzenia itp. 

Ważną informacją jest wartość przyrodni-
cza projektowanego miejsca przed rozpoczę-
ciem działań inwestycyjnych [1]. W tym celu 
sporządza się inwentaryzację dendrologiczną, 
która jest rodzajem szczegółowej ewidencji 
drzew. Dokument  dostarcza pełnej informa-
cji o szacie roślinnej terenu. Inwentaryzacja 
dendrologiczna jest zobrazowaniem zawiera-
jącym zgodny z rzeczywistością spis ilościowy 
i jakościowy (z zaznaczeniem występujących 
gatunków drzew) na danym terenie. 

W dokumentacji wykonanej na potrzeby 
inwestycji należy uwzględnić wskazania do-
tyczące organizacji i przebiegu procesu inwe-
stycji w odniesieniu do drzew, które chcemy 
zachować. Wskazania i  zalecenia ochrony 
drzew powinny być dobrane indywidualnie 
w zależności od sytuacji projektowych. Za-
bezpieczenie drzew podczas inwestycji ma 
na celu przeciwdziałanie bądź zmniejszenie 
stresu związanego np. z prowadzoną budową. 

Obowiązek właściwego zabezpieczenia 
drzew i krzewów nakładany jest na wykonaw-
cę robót, a także na inwestora, który zobowią-
zany jest dopilnować, aby wykonawca w sku-
teczny i prawidłowy sposób zabezpieczył ro-
ślinność drzewiastą i krzewy. Właściciel gruntu 
ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie 
czynności w celu ochrony drzew, które może-
my zachować mimo  procesu inwestycyjnego. 

Przepisy ustawy o  ochronie przyrody 
(DzU z  2020 r. poz. 55 ze zm.) z  dnia 16 
kwietnia 2004 r., ustawy prawo ochrony śro-
dowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (DzU 
z 2020 r. poz. 284 ze zm.) i prawo budowlane 
– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 2020 r. 
poz. 148 ze zm.) określają i nakładają obowią-
zek właściwego zabezpieczenia środowiska 
przyrodniczego przed  skutkami inwestycji. 
Zabezpieczenie to powinno gwarantować 
skuteczną ochroną przez cały czas budowy, 
którą rośliny powinny przetrwać w niepogar-
szającej się kondycji. Drzewa uszkodzone za-
mierają. Prawidłowe zabezpieczenie drzew  
powinno dotyczyć wszystkich jego fragmen-
tów, jak również siedliska. 

Aby nie dopuścić do uszkodzeń, w obrębie 
systemu korzeniowego stosuje się różnego 
rodzaju rozwiązania inżynierskie np. metody 
bezrozkopowe, tj. przeciski, przewierty hory-
zontalne sterowane, wygradzanie systemu ko-
rzeniowego drzewa – strefy co najmniej rzutu 
korony, alternatywne rozwiązania komunika-
cyjne np. drogi tymczasowe lub stosowanie 
zasłon korzeniowych. 

Wśród rozwiązań przyrodniczych możemy 
zastosować mulczowanie czyli ściółkowanie 

strefy systemu korzeniowego, pielęgnację 
mikoryzową, która podczas inwestycji wpły-
wa na zwiększenie powierzchni absorpcyjnej 
korzeni, zadarnianie, obsadzanie roślinnością 
okrywową powierzchni odpowiadającej rzu-
towi korony danego drzewa, prace w  obrę-
bie bryły korzeniowej mogą być prowadzone 
ręcznie, a pod warstwą gleby, w której znajdują 
się korzenie, tzw. kretowanie, wymiana gleby 
powinna się odbywać przy wykorzystaniu spe-
cjalistycznego sprzętu odsysającego glebę. 
W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu 
korzeniowego nie powinno się: wykonywać 
wykopów w odległości mniejszej niż 2 m od 
pni drzew, odcinać korzeni szkieletowych 
odpowiedzialnych za statykę drzewa, niedo-
puszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów 
korzeniowych. Ograniczanie korzeni należy 
wykonać ostrą siekierą lub piłą. 

Podczas prac ziemnych w lecie należy za-
bezpieczyć systemy korzeniowe przed przesy-
chaniem matami lub folią.  W czasie budowy 
stan zabezpieczonych drzew powinien być 
monitorowany, a po zakończeniu prac roślin-
ność powinna być poddana kompleksowej 
pielęgnacji. 

Istotnym czynnikiem jest edukacja uczest-
ników procesu inwestycyjnego, świadomość 
kar administracyjnych nakładanych za znisz-
czenie drzew. Ustawa o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU z 2020 r. poz. 
55 ze zm.), art. 88, ust. 1 pkt. 3 oraz ust 2. Ar-
tykuł 89 uop zawiera informacje dotyczące 
administracyjnych kar pieniężnych. 

Najczęściej popełnianymi błędami pod-
czas prac budowlanych niekorzystnie wpły-
wającymi na systemy korzeniowe drzew są 
przejazdy ciężkiego sprzętu typu ciężarówki, 
koparki itp., wycieki paliwa, oleju, składowa-
nie materiałów budowlanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzew. Efektem tych działań jest 
zmiana chemizmu gleby, zagęszczenie gruntu, 
co ogranicza dostępność wody, tlenu, związ-
ków pokarmowych. Na te zmiany w strukturze 
i składzie chemicznym gleby drzewo zareagu-
je w najbliższych sezonach wegetacyjnych. 
Dlatego bardzo ważne jest przeciwdziałanie 
zabiegom wpływającym na zagęszczenie 
gruntu, zmianę chemizmu gleby, stosunków 
wodnych, ukształtowanie terenu. 

Prace ziemne wykonywane ciężkim sprzę-
tem często doprowadzają do uszkodzenia ko-
rzeni szkieletowych, zapoczątkowując procesy 
chorobotwórcze. Gdy uszkodzeniu ulegają ko-
rzenie włośnikowe, przez które roślina pobiera 
składniki pokarmowe i wodę, funkcje te ulegają 
zaburzeniu. Jeżeli konieczne jest prowadzenie 
wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie drze-
wa to najbezpieczniej  jest wykonać to ręcznie 
przy użyciu łopaty. Prace ziemne w pobliżu 
drzew powinny być wykonywane jak najkró-

Pień drzewa jest opasany włókniną  
o strukturze grubej flizeliny, listewki po-
winny przylegać do siebie, a ich dolne 
końce okrywać odziomek. Przedstawiony 
na zdjęciu dąb ma bardzo nieregularny od-
ziomek i w przypadku tego drzewa byłoby 
to trudne do wykonania Fot. autor
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wiosną po ustąpieniu przymrozków i zejściu 
pokrywy śnieżnej lub jesienią. Drzewka powin-
ny być palikowane, najlepiej trzema palikami 
w celu stabilizacji nasadzonych drzewek (dla 
ochrony przed działaniem czynników abio-
tycznych np. silnych wiatrów). Przez mini-
mum 3 lata drzewka powinny być pielęgno-
wane przez odchwaszczanie, podlewanie, 
nawożenie adekwatnie do potrzeb. 

Przesadzanie drzew kolidujących z inwe-
stycją jest zabiegiem drogim. Zmianę siedli-
ska dobrze znoszą okazy młode, natomiast 
drzewa starsze po kilku okresach wegetacyj-
nych zamierają. W naszym kraju przesadzanie 
drzew jest drogie i nie zawsze skuteczne. 

Wnioski do urzędów dotyczące drzew 
kolidujących z inwestycjami należy spraw-
dzać, czy zawierają wszystkie dane. Często 
zdarza się, że wnioskujący o wycięcie drzew 
kolidujących z inwestycją nie dołączają pro-
jektu lub rysunku wykonanego przez upraw-
nioną osobę, projektu nasadzeń zastępczych 
itp. Gdy zostają wezwani do uzupełnienia 
wniosku okazuje się, że nie posiadają takich 
dokumentów. Art. 83b uop informuje, jakie 
dane powinien zawierać wniosek w sprawie 
usunięcia drzew. 

Należy rozważnie podchodzić do wnisków 
wpływających do urzędów, gdyż subiektywne 
odczucia wnioskodawców, czy wybudowa-
nie kilku miejsc parkingowych nie powinny 
przesądzać o wydaniu decyzji zezwalającej 
na wycięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Literatura
[1]  Baridon D., J. Borowski, Ł. Dworniczak, J. Furman-

kiewicz, M. Jurczyszyn, M. Kadej, A. Kujawa, M. Mo-
tas,A. Oleksa, B. Orłowska, M. Piotrowski, A, Smolis, 
J. Stolarczyk, M. Suchocka, H, B, Szczepanowska,  
P. Tyszko – Chmielowiec, K. Witkoś-Gnach, M. Zie-
miańska (red.) K. Witkoś-Gnach, 2014, Drzewa w kra-
jobrazie. Podręcznik praktyka, Kraków, s. 223–239. 

i więcej lat. Dzięki temu wymogowi drzewa po 
upływie 3 lat powinny osiągnąć wymiary, które 
nie pozwolą na usunięcie ich bez zezwolenia. 

Po wydaniu decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew, uzależnionej od nasadzeń 
zastępczych, należy  poinformować o wyko-
naniu owych nasadzeń (instytucję wydającą 
decyzję np. w przypadku starostwa – staro-
stę), które są kontrolowane po upływie 3 lat. 
Jeżeli drzewa nie przeżyły wówczas wyko-
nawca nasadzeń zastępczych ma obowią-
zek uzupełnić ubytki. Niewykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych zgodnie z wydaną decyzją 
skutkuje wszczęciem postępowania admini-
stracyjnego w stosunku do strony, która nie 
wykonała zaleceń decyzji. Miejsca wyzna-
czane do nasadzeń zastępczych powinny 
być  przeznaczonymi pod zagospodarowanie 
zielenią, najlepiej zapisem w MPZP. 

W decyzji dotyczącej nasadzeń zastęp-
czych precyzuje się termin ich wykonania np. 

kończeniu prac budowlanych drzewa należy 
wzmocnić stosując nawozy dostosowane 
dawką i składem do danego gatunku drzewa. 

Każda inwestycja wywołuje u drzew stres 
biologiczny nawet przy zachowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających. Mimo 
zabezpieczeń każda inwestycja zmienia wa-
runki siedliskowe i bytowe drzew, które mogą 
okazać się dla nich trudne. 

Nasadzenia zastępcze
Mimo starań, aby wycinka drzew była 

ostatecznością, często wymiana drzew jest 
dużo lepszym rozwiązaniem niż oglądanie 
w  kolejnych latach zamierających drzew. 
Zachowanie drzew za wszelką cenę po za-
kończeniu inwestycji nie zawsze odpowiada 
oczekiwaniom. Zdarza się, że drzewa  za-
chowane, ale niewłaściwie zabezpieczone, 
przetrwały do zakończenia robót, ale ich stan 
biologiczny wskazuje na powolne zamieranie. 
Gdyby w takiej sytuacji była wydana decyzja 
z opłatą za zniszczone drzewa i nasadzenia 
zastępcze byłoby to lepsze dla środowiska 
i społeczeństwa. 

Tereny zielone wokół budynków mieszkal-
nych poprawiają stan środowiska i komfort 
życia ludzi w  miastach i  wsiach. Wydając 
decyzję o nasadzeniach zastępczych zgod-
nie z ustawą o ochronie przyrody minimalny 
ekwiwalent stanowi stosunek 1:1, czyli za 
jedno drzewo wycinane, jedno nasadzane. 
Do nasadzeń powinien być użyty wykwali-
fikowany materiał szkółkarski, nie materiał 
leśny. W przypadku wycinki drzew o dużych 
obwodach należy zwiększyć stosunek 1:2, 1:3 
i więcej. Do nasadzeń wykorzystuje się gatun-
ki o podobnej wartości biologicznej, dostoso-
wane do siedliska, najlepiej gatunki rodzime. 
Wykwalifikowany materiał szkółkarski stano-
wią drzewa o obwodzie na wysokości 1 m np. 
14–16 cm, 1–18 cm, 18–20 cm, mające 10 

Wykusz  Fot. Anna Klamerus-Iwan

Wykusz. Budowla umożliwiająca oddychanie pni drzew, gdy konieczne jest 
podniesienie poziomu gruntu Fot. Anna Klamerus-Iwan

dzrewa a inwestycje.indd   9 2020-09-02   09:49:47



10
9 /2020 AURA

koszt 280 mln zł, a likwidacja zagrożenia 
powodowanego przez wrak Stuttgart – 
od 67,5 do 225 mln zł [1]. Spróbujmy więc 
spojrzeć na przyjęte strategie przez pry-
zmat teorii decyzji strategicznych w przy-
padkach konfliktowych, w których racjo-
nalność działań indywidualnych prowadzi 

miałoby konsekwencje: oznaczałoby – przy 
braku współpracy innych podmiotów – ko-
nieczność poniesienia ogromnych kosz-
tów samodzielnych działań, np. wynajęcie 
wielozadaniowego statku ratowniczego do 
wykrywania bojowych środków trujących 
i wydobywania oleju z dna morskiego to 

Z kontroli Przeciwdziałanie zagroże-
niom wynikającym z zalegania ma-
teriałów niebezpiecznych na dnie 
Morza Bałtyckiego wynika m.in., 

że było ono niewystarczające i  niesku-
teczne. NIK oceniła negatywnie Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
oraz Ministra Środowiska (obecnie: Mini-
ster Klimatu) oraz w formie opisowej wska-
zała istotne nieprawidłowości Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska1 [1, 2].  
Stwierdziła, że nie podjęto odpowiednich 
działań mimo napływających informacji 
o rosnących zagrożeniach z powodu na-
głego zapadnięcia się i wycieku znacznej 
ilości paliwa z wraku statku Franken, ko-
rozji broni chemicznej w Głębi Gdańskiej 
i skażenia bojowymi środkami trującymi 
oraz niezatrzymanej katastrofy ekologicz-
nej wokół wraku Stuttgart [1]. Uznanie wła-
snych kompetencji (obowiązków) przez ad-
ministrację morską i ochrony środowiska 

1 Okres objęty kontrolą to lata 2016–2019 (I półro-
cze) z uwzględnieniem dokumentów przed i po tym 
okresie, mających wpływ na ocenę podejmowanych 
działań. Skontrowano też Urzędy Morskie w Gdyni, 
Słupsku i Szczecinie, Morską Służbę Poszukiwania 
i Ratownictwa oraz Urzędy Wojewódzkie: Pomorski, 
Warmińsko-Mazurski i Zachodniopomorski i również 
zawarto w przypadku tych wszystkich podmiotów 
ocenę w formie opisowej.

mgr Rafał MALCHAREK
p.o. wicedyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku

Problem usunięcia materiałów niebezpiecznych 
z bałtyku w świetle teorii gier
The Problem of Removing Hazardous Materials Form the Baltic Sea 
in the Light of Game Theory
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w latach 2016-2019 dotycząca prze-
ciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebez-
piecznych na dnie Morza Bałtyckiego, tj. bojowych środków trujących, 
produktów ich rozpadu oraz paliw i produktów ropopochodnych z wraków 
statków, wykazała niewystarczające i nieskuteczne działania admini-
stracji morskiej (Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
oraz dyrektorów urzędów morskich) i administracji ochrony środowiska 
(Ministra Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska). 
Organy te wskazywały na brak możliwości podjęcia działań z powodu 
braku uprawnień, środków lub wiedzy i wzajemnie przerzucały się od-
powiedzialnością za realizację zadań w tym zakresie. NIK uznała, że 
wyjaśnienia były nie do przyjęcia i oceniła ministrów negatywnie. W 
świetle teorii gier zaniechania te wyglądają jako określone strategie braku 
współpracy wybrane przez „graczy”, które okazują się jednak błędne, gdyż 
wyłącznie współpraca, a nie „jazda na gapę” daje właściwe rozwiązanie. 
Artykuł przedstawia prywatny pogląd autora na podstawie wyników kon-
troli NIK i teorii gier.
Słowa kluczowe: kontrola NIK, materiały niebezpieczne, broń chemiczna, 
bojowe środki trujące, teoria gier, wraki statków, dylemat więźnia, tragedia 
wspólnego pastwiska

The audit carried out by the Supreme Audit Office of Poland on counte-
racting serious hazards resulting from the dumped hazardous materials 
at the bottom of the Baltic Sea, i.e. chemical warfare agents and their 
decomposition products as well as fuels and petroleum products from 
shipwrecks, in 2016-2019 (half first) showed insufficient and ineffective 
actions maritime administration (Minister of Marine Economy and Inland 
Navigation and directors of maritime offices) and environmental protec-
tion administration (Minister of the Environment and the Chief Inspector 
of Environmental Protection). These authorities indicated that it was 
impossible to take specific actions due to lack of powers, resources or 
knowledge, and they shifted each other’s responsibility for the implemen-
tation of tasks in this area. NIK found that such explanations were unac-
ceptable and assessed the above-mentioned ministers negatively. In the 
light of game theory, these omissions are defined as specific strategies 
of non-cooperation chosen by “players”, which, however, turn out to be 
wrong, as only cooperation, not “free riding”, gives the optimal solution.
The article presents the author’s private view based on the results of the 
Supreme Audit Office’s audit and game theory.
Key words:NIK audit, hazardous materials, chemical weapon, chemical 
warfare agents, game the-ory, ship wrecks, prisoner’s dilemma, tragedy 
of the commons

Miejsca zrzutu i szlaki transportu broni chemicznej
Źródło: Bełdowski i in. 2016, Chemical Munitions Search & Assessment — An evaluation of the dumped muni-
tions problem in the Baltic Sea., Deep Sea Research II, 128, 85-95. Podajemy za NIK: [1, 2].
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wania drugiego więźnia. Jeżeli więzień B  
zachowa się tak samo, to obaj zyskają (tyle 
samo), ale jeżeli więzień B zdradzi wspól-
nika A, podczas gdy ten będzie próbował 
współpracować (tzn. będzie milczeć), to 
zyska więcej, aniżeli współpracując (ale 
kosztem więźnia A). Racjonalnie działający 
homo oeconomicus, biorąc pod uwagę ryzy-
ko zdrady z drugiej strony, wybiera zatem 
strategię zdrady wspólnika, mimo że oboje 
zyskują więcej tylko wtedy, gdy współpracu-
ją. Z perspektywy jednostkowej wprawdzie 
najbardziej opłaca się zadenuncjować dru-
giego więźnia, jeżeli ten będzie milczeć, ale 
z perspektywy grupowej optymalnym roz-
wiązaniem jest współpraca obu więźniów 
ze sobą, ponieważ wtedy obaj uzyskują 
relatywnie najniższy wyrok [3, 4, 5].

Przykładowym scenariuszem może być 
wyścig zbrojeń w zakresie broni masowej 
zagłady (np. chemicznej). Każde z zaan-
gażowanych państw ma dwie możliwości: 
albo zwiększyć wydatki na produkcję broni, 
albo podpisać porozumienie o ich zmniej-
szeniu. Żadna ze stron nie może być jednak 
pewna czy druga dotrzyma warunków poro-
zumienia. W rezultacie racjonalną decyzją 
jest zwiększanie arsenału militarnego. 

Skuteczne przeciwdziałanie zagro-
żeniom wynikającym z zalegania na dnie 
Morza Bałtyckiego bojowych środków tru-
jących i produktów ich rozpadu oraz paliw 
i  produktów ropopochodnych z  wraków 
statków musiałoby być prowadzone na 
ogromną skalę, gdyż broń i wraki zalegają 
w wielu miejscach. Byłoby to związane ze 
znacznymi kosztami, zatem powinno być 
przeprowadzone nie tylko we współpracy 
poszczególnych administracji krajowych, 
ale także państw i instytucji międzynarodo-
wych. NIK wskazała m.in., że administracja 
morska nie przeprowadziła inwentaryzacji 
dna morza (nie wiadomo, ile i jakie paliwo 
zalega w poszczególnych wrakach, jaki jest 
stan tych wraków), a w przypadku wraku 
Stuttgart wystąpiła lokalna katastrofa eko-
logiczna, która powiększa się i nie powstrzy-
mano powiększającego się rozlewu [1].

Podjęcie działań oznaczałoby nato-
miast z jednej strony przyjęcie odpowie-
dzialności (współodpowiedzialności) i ry-
zyka poniesienia kosztów (także w przy-
padku braku współpracy pozostałych 
„graczy”), bowiem w przypadku ochrony 
środowiska w zakresie usunięcia zagroże-
nia (paliwa z wraków czy broni chemicznej) 
działania jednej administracji/państwa, 
przy braku współpracy drugiej strony (np. 
której wraki są własnością albo która do-
konywała zatopień amunicji chemicznej) 
może oznaczać największe koszty. 

ska”. Każdy racjonalnie działający pasterz 
maksymalizujący swój zysk z  tego pa-
stwiska będzie się starał wypasać tam jak 
najwięcej swoich owiec. Tragedia polega 
na tym, że inni pasterze, też działając ra-
cjonalnie i nieskrępowanie, będą zwiększa-
li wypasanie swoich owiec na wspólnym 
pastwisku. System, zachęcając pasterzy 
do zwiększania stada bez limitu w ograni-
czonym świecie, prowadzi do tragedii. Po-
dobnie Hardin opisuje przyczyny skażenia 
środowiska np. wód ściekami, chemikalia-
mi, materiałami radioaktywnymi czy inny-
mi trującymi substancjami: dla racjonalnie 
działającego niezależnego przedsiębiorcy 
uwolnienie zanieczyszczeń, które produku-
je, do wspólnych zasobów (wód, powietrza) 
jest mniej kosztowne niż ich neutralizacja. 

Wskutek braku wzajemnej kontroli, 
a nawet utajniania miejsc zatopień2, chęci 
szybkiego pozbycia się niebezpiecznego 
ładunku i przekonania, że pozostali robią to 
samo, nielegalnie porzucano broń chemicz-
ną w wielu miejscach Morza Bałtyckiego, 
w tym w polskich obszarach morskich. Wy-
dawało się wtedy, że zatapianie to najtań-
sza i skuteczna metoda neutralizacji broni 
chemicznej. Z punktu widzenia poszcze-
gólnych dowódców racjonalne działania 
były jednak niedopuszczalne i nielegalne. 
Ich skutki natomiast, jak również wynika 
z  kontroli NIK, nabrzmiewają: „Budowa 
gazociągu Nord Stream II, Baltic Pipe oraz 
morskich farm wiatrowych powoduje, że 
problem ryzyka skażenia wód morskich 
w związku z prowadzonymi inwestycjami 
wzrasta. W przypadku naruszenia osadów 
dennych zawierających bojowe środki tru-
jące podczas prowadzonych prac podwod-
nych może dojść do skażenia środowiska 
morskiego” [1].

Stan zatopionej broni chemicznej 
i statków z paliwem w świetle 
„dylematu więźnia” i „gry chicken”

Nierozwiązany problem zalegania za-
topionej amunicji chemicznej i poniemiec-
kich wraków z paliwem przez 75 lat można 
tłumaczyć wywodzącym się z  teorii gier 
„dylematem więźnia”. Strategie więźniów, 
których nazwiemy więźniem A i więźniem B,  
wspólników w  kradzieży, osadzonych 
w osobnych celach, niemogących się komu-
nikować i mających do siebie umiarkowane 
zaufanie, są dwie: albo jeden zdradza dru-
giego, albo współpracuje z nim (milczy, nie 
zdradza go). Korzyści są zależne od zacho-

2  Pewne źródła podają, że amunicja chemiczna była 
zatapiana przez armie NRD i ZSRR nawet w l połowie 
lat 80. XX w. [13].

do innych rezultatów niż racjonalność 
działań grupowanych – w ujęciu teorii gier 
i jej podstawowych modeli: „tragedii wspól-
nego pastwiska”, „dylematu więźnia” i „gry 
chicken” [3, 4, 5].

Nielegalne zatapianie broni 
w świetle „tragedii wspólnych 
zasobów”

Podczas drugiej wojny światowej nie 
użyto broni chemicznej, ale wyproduko-
wano jej ogromne ilości i zgromadzono 
m.in. w  porcie Wolgast w  Niemczech. 
Zgodnie z  postanowieniem Konferencji 
Poczdamskiej: „Wszelka broń, amunicja 
i środki prowadzenia wojny oraz wszystkie 
obiekty wyspecjalizowane w jej produk-
cji będą oddane do dyspozycji państw 
alianckich lub zostaną zniszczone (…)” [6]. 
Państwa koalicji antyhitlerowskiej przystą-
piły do niszczenia broni i amunicji, w tym 
chemicznej, przez jej zatapianie, począt-
kowo na Atlantyku na głębokości co naj-
mniej 4000 m, potem 1000 m. Jednak ze 
względów ekonomicznych obniżono to 
kryterium, przez co dziesiątki tysięcy ton 
amunicji trafiło nie tylko do oceanów, ale 
i do mórz [7, 8]. 

W  Bałtyku wyznaczono miejsca do 
„składowania” broni chemicznej, m.in. Głębie 
Bornholmska i Gotlandzka oraz Mały Bełt. 
Jednak – jak wynika z międzynarodowych 
projektów badawczych [9, 10] – znajduje się 
ona nie tylko w wyznaczonych miejscach, 
ale także w polskich obszarach morskich 
(w  Głębi Gdańskiej i  Rynnie Słupskiej). 
Miejsca jej nielegalnego porzucania w tej 
strefie wskazano w opracowaniu Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska pt. Wstępna 
ocena stanu środowiska wód morskich, z któ-
rego wynika m.in., że stanowisko składowa-
nia środków bojowych w Głębi Gdańskiej 
ma średnicę 0,62 mil morskich (powierzch-
nia 1035 tys. m2) oraz że chemiczne środki 
bojowe znajdowano również na plażach 
w Dziwnowie, Kołobrzegu i Darłowie [11]. 
Wynika z tego, że broń chemiczną zatapia-
no dość dowolnie – również podczas jej 
transportu do wyznaczonych (legalnych 
i nielegalnych) stref zrzutu.

Realizowano zatem scenariusz opisa-
ny później przez Garretta Hardina (Univer-
city of California) w artykule pt. Tragedia 
wspólnych zasobów [12]. Autor wskazuje, 
że racjonalne działania jednostkowe nie 
przekładają się na racjonalność grupową: 
tak jak paradoksalnie stały wzrost siły mi-
litarnej stron wyścigu zbrojeń prowadził do 
spadku bezpieczeństwa narodowego, tak 
w przypadku wspólnych zasobów mamy 
do czynienia z „tragedią wspólnego pastwi-
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Oceanologii PAN, na posiedzeniu Senac-
kiej Komisji Środowiska 25 lutego 2020 r., 
stwierdził, że ogromne koszty, jakie powo-
dowałoby całkowite oczyszczenie Bałtyku 
z pozostałości broni chemicznej, prowadzi 
do wniosku, że potrzebna jest kategoryzacja 
ryzyka, aby wytypować najbardziej groźne 
obiekty, gdzie trzeba podjąć działania  
[13, 18]. Dodajmy, że projekt CHEMSEA, 
w  którym w  latach 2011–2014 badano 
oficjalne i nieoficjalne miejsca zatopienia, 
służył uzyskaniu informacji o miejscach za-
topień, rodzaju i stanu zatopionej amunicji 
oraz jej reakcji na warunki życia w Bałtyku. 
Wniosek z realizacji tego projektu jest nastę-
pujący: wprawdzie zatopienia amunicji che-
micznej nie stanowią natychmiastowego 
zagrożenia, ale będą ciągłym problemem dla 
Bałtyku, bo są to trudne do kontrolowania 
punktowe źródła skażeń o nieznanej wielko-
ści oraz mające negatywne oddziaływanie 
na gospodarkę, co powoduje, że Morze Bał-
tyckie jest mniej bezpieczne i bardziej kosz-
towne dla inwestowania [15].  W projekcie 
DAIMON (Decision Aid for Marine Munitions) 
w  latach 2016–2019 szacowano ryzyko 
związane z amunicją zalegająca w Bałtyku, 
kategoryzowano zagrożenia z tym związane 
i możliwości remediacji; w efekcie opraco-
wano narzędzia wsparcia podmiotów pu-
blicznych i prywatnych w podejmowaniu 
decyzji dotyczących zlokalizowanej broni: 
Decision Support System for marine munitions 
(DSS) Baltic Sea munitions database [16]. 
Celem projektu DAIMON2 (realizowanego 
w latach 2019–2021) jest natomiast po-
pularyzacja narzędzia DSS, opracowanego 
w ramach projektu DAIMON [17].

Zatem w świetle teorii gier, zakładając 
jak w przypadku „dylematu więźnia”, że zy-
ski z oczyszczenia Bałtyku dla obu graczy 
stanowiłyby 6, koszty łączne 8, a udział fun-
duszy UE 50% kosztów, mamy następujące 
rozwiązanie. Jeśli państwo (administracja) 
A zdecyduje się „OCZYSZCZAĆ BAŁTYK”, 
to prawdopodobnie najlepszą odpowiedzią 
państwa (administracji) B będzie „CZEKAĆ”. 
Państwo/administracja A uzyska wówczas 
korzyść równą 2 (korzyść minus połowa 
kosztów, druga połowa sfinansowana zosta-
nie ze środków UE: 6 – 8*50%=2). Natomiast 
państwo/administracja B, jeśli zdecyduje się 
„CZEKAĆ”, to uzyska korzyść równą 6, tj. czy-
sty Bałtyk bezkosztowo (korzyść 6 minus 
0 kosztów: 6 – 0 = 6). Jeśli oba państwa/
administracje postanowią „CZEKAĆ”, ryzyku-
ją utratę korzyści równą 2. Wydaje się więc, 
że w  przypadku możliwości pozyskania 
zewnętrznego finansowania przynajmniej 
jeden z graczy postanowi „OCZYSZCZAĆ 
BAŁTYK” i zyskać tym samym korzyść rów-

bez rozwiązania: zagrożenia dla człowieka 
wskutek bioakumulacji niebezpiecznych 
związków w  rybach, pogorszenia dobro-
stanu organizmów żywych (w obszarach 
zatopień odnotowuje się więcej chorych ryb) 
i zanieczyszczenia środowiska naturalne-
go. Nie liczymy także ryzyka związanego ze 
zwiększającą się eksploatacją morza (bu-
dowa gazociągów czy farm wiatrowych), 
tzn. naruszenia składów broni, wraków 
i wskutek tego niekontrolowanego wycieku 
szkodliwych substancji [1]. 

Zakładając, że każdy z graczy kieruje się 
własnym zyskiem, nie uwzględnia kosztów 
zewnętrznych i nie może przewidzieć dzia-
łania drugiego gracza, to można przypusz-
czać, że obaj wybiorą strategię „CZEKAĆ”, 
mimo że znajdą się w gorszym położeniu 
(0,0) niż gdyby sobie zaufali i  wspólnie 
oczyścili Bałtyk (2,2). Wybrana strategia 
„CZEKAĆ” w istocie oznacza czekanie na 
katastrofę ekologiczną. 

„Zyski” w „dylemacie więźnia” rozkładają 
się następująco:

6 – niedziałający, jeżeli drugi podejmie 
działania;

0 – niedziałający, jeżeli i drugi nie podej-
mie działań; 

minus 2 – działający, jeżeli drugi nie po-
dejmie działań.

Przyjęta strategia, choć z  punktu wi-
dzenia interesów poszczególnych admini-
stracji/państwa, czyli „graczy” – racjonalna 
– to jednak nieprowadząca do rozwiązania 
problemu, czyli nieefektywna społecznie. 
Stanowi przykład niewystarczającej podaży 
dobra publicznego, jakim jest czysty Bałtyk. 

Skoro rozwiązaniem „dylematu więźnia” 
jest w tym przypadku brak rozwiązania, to 
rozważmy sytuację włączenia trzeciej in-
stytucji – funduszy Unii Europejskiej. Mając 
na uwadze zaangażowanie Unii w projek-
ty środowiskowe, w tym przypadku broni 
chemicznej, np. w projekt CHEMSEA [15], 
który potwierdził przypuszczenia o zalega-
niu bojowych środków trujących w polskich 
obszarach morskich, czy projekt DAIMON 
[16], który tworzy narzędzia do analiz de-
cyzyjnych co do miejsc zatopień bojowych 
środków trujących oraz obecnie realizo-
wany – DAIMON2 [17], popularyzujący te 
narzędzia, można założyć zaangażowanie 
także w  remediację dna (oczyszczanie 
Bałtyku). Profesor J. Bełdowski z Instytutu 

Jak wynika z tabeli 1 sytuację można 
przedstawić następująco: administracja A  
ma do wyboru dwie strategie ukazane 
w  dwóch wierszach (wartości po lewej 
stronie); administracja B może wybierać 
między strategiami opisanymi w  kolum-
nach (wartości po prawej stronie). Liczby 
odzwierciedlają zyski obu graczy – pierwsza 
(po lewej stronie) – administracji A, druga 
(po prawej stronie) – administracji B. Przy 
założeniu, że strategia „OCZYSZCZAĆ BAŁ-
TYK” niesie indywidualną (dla poszczególnej 
administracji) korzyść wynoszącą 6, a cał-
kowity koszt takiego działania to 8 (przy 
wspólnym działaniu koszty dzielone są po 
połowie), administracje A i B uzyskują wy-
płatę równą 2, jeśli zdecydują się wspólnie 
na oczyszczanie Bałtyku (korzyść minus 
połowa kosztu: 6 – 4 = 2), jeśli oczyszczać 
będą sami to wynik będzie ujemny (korzyść 
minus koszt: 6 – 8 = – 2), jeśli oczyszcze-
nia dokona druga administracja to korzyść 
czekania wyniesie najwięcej (korzyści minus 
koszt: 6 – 0 = 6), a jeśli obie administracje 
zdecydują się „CZEKAĆ”, wynik będzie zero-
wy (brak korzyści i kosztów). 

Dla uproszczenia: nie odróżniamy pol-
skich obszarów morskich od innych stref 
Morza Bałtyckiego i traktujemy oczyszcza-
nie Bałtyku jako korzyść/koszt niezależnie 
od właściciela strefy. Mówiąc o oczyszcza-
niu Bałtyku mamy na myśli remediację dna, 
która, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
[14], stanowi „poddanie gleby, ziemi i wód 
gruntowych działaniom mającym na celu 
usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji 
powodujących ryzyko, ich kontrolowanie 
oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, 
tak aby teren zanieczyszczony przestał 
stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska, z uwzględnieniem 
obecnego i, o ile jest to możliwe, planowa-
nego w przyszłości sposobu użytkowania 
terenu; remediacja może polegać na samo-
oczyszczaniu, jeżeli przynosi największe 
korzyści dla środowiska”. Jednak w przy-
padku bojowych środków trujących i paliw, 
wskutek postępującej korozji broni i wra-
ków, obserwuje się raczej tendencję od-
wrotną – wzrost zanieczyszczeń zamiast 
samooczyszczania. 

Nie liczymy tu także oczywistych kosz-
tów zewnętrznych pozostawienia problemu 

Tabela 1. Strategie dotyczące wraków z paliwem i broni chemicznej w Bałtyku jako „dylemat więźnia” [3]

Strategie i wyniki

OCZYSZCZAĆ BAŁTYK

Państwo/administracja B

CZEKAĆ

Państwo/administracja A OCZYSZCZAĆ BAŁTYK 2/2 -2/6

CZEKAĆ 6/-2 0/0
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[5] Wiśniewski J. Racjonalność w  ekonomii. Insty-
tutu Misesa, Webinarium: https://mises.pl/
blog/2020/04/23/racjonalnosc-w-ekonomii-
webinarium-instytutu-misesa/ [dostęp: 30.05.2020].

[6] https://www.cvce.eu/en/obj/protocol_of_proce-
edings_of_the_potsdam_conference_berlin_1_au-
gust_1945-en-a602127f-c124-4053-8db6-cf62a-
b16846a.html [dostęp: 30.03.2020].

[7] Michalak J. 2018. Bezpieczeństwo morskie państwa 
wobec zagrożeń generowanych przez zatopioną amu-
nicję chemiczną. Akademia Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte, Gdynia.
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chemicznej-na-dnie-baltyku-ra299599-3424859 
[dostęp: 2.05.2020].

[9] https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/
germany/chemsea-tackles-problem-of-chemical-
munitions-in-the-baltic-sea [dostęp: 30.05.2020].

[10] https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_168084.
htm [dostęp: 30.05.2020].

[11] Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji 
Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu śro-
dowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich (M. P. poz. 230).

[12] Hardin G. 1968. The Tragedy of the Commons, Scien-
ce, Vol. 162. 

[13] Bełdowski J., R. Been, E.K. Turmus. 2018. Towards 
the Monitoring of Dumped Munitions Threat (MODUM). 
A Study of Chemical Munitions Dumpsites in the Baltic 
Sea. NATO Science for Peace and Security Series  
– C: Environmental Security.

[14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (DzU z 2020 r. poz. 1219).

[15] https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/
finland/chemsea-tackles-problem-of-chemical-
munitions-in-the-baltic-sea [dostęp: 28.3.2020].

[16] https://underwatermunitions.org/daimon/ [dostęp: 
8.03.2020]. 

[17] https://www.daimonproject.com/ 

 [dostęp: 8.03.2020]. 

[18] Posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska – 
25.02.2020 r. W porządku obrad: „Zanieczyszczenie 
Morza Bałtyckiego bronią chemiczną pochodzącą 
z czasów II wojny światowej” i  „Stan środowiska 
wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Zatoki Puc-
kiej”. Retransmisja posiedzenia https://av8.senat.
pl/10KS121 i  stenogram https://www.senat.gov.
pl/prace/komisje-senackie/przebieg,8577,1.html 
[dostęp: 9.08.2020].

wiedzialnością przez administracje morską 
i ochrony środowiska za brak działań (nara-
żenie się na koszty) [2]. Konsekwencją są 
jednak pozostawione wraki z paliwem i broń 
chemiczna, w związku z czym obie strony 
tracą, pozwalając na katastrofę ekologicz-
ną. Rozwiązaniem jest natomiast szersza 
współpraca i  kooperacja. Jeżeli nie jest 
możliwa na szczeblu administracji jednego 
państwa lub państw jako graczy („dylemat 
więźnia”), to jest bardziej prawdopodobna 
we współpracy państw i organizacji między-
narodowych („gra chicken”). Rozwiązaniem 
może być włączenie funduszy Unii Europej-
skiej w finansowanie takich działań. Tak jak 
w sytuacji „dylematu więźnia” niechęć do 
samodzielnego ponoszenia kosztów dostar-
czenia dobra publicznego (oczyszczonego 
Bałtyku) powoduje, że żadna ze stron, nie 
mając pewności jak zachowa się druga (tzn. 
w obawie przed „jazdą na gapę” drugiego 
gracza) nie chce partycypować w  kosz-
tach dostarczenia dobra publicznego, tak 
w przypadku „gry chicken” udział funduszy 
UE mógłby sprawić, że większa będzie mo-
tywacja do działania. Wtedy bowiem nawet 
jeżeli druga strona nie podejmie działania 
w odpowiedzi, pierwsza i tak więcej zyska 
działając niż gdyby postanowiła również 
„czekać” [3]. 
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ną 2. Tu bardziej prawdopodobne jest zaan-
gażowanie przynajmniej jednego gracza, bo 
i tak w sytuacji, gdy drugi będzie „CZEKAĆ”, 
to pierwszy zyska więcej działając (2) niż po-
zostając biernym (0). Zmieniłoby to strategie 
graczy. W „grze chicken” nawet angażujący 
się niezależnie od decyzji drugiego gracza 
zyskuje więcej niż niedziałający niezależnie 
i niewspółpracujący.

„Zyski” w „grze chicken” rozkładają się 
następująco:

6 – niedziałający, jeżeli drugi podejmie 
działania;

2 – działający, jeżeli drugi nie podejmie 
działań;

0 – niedziałający, jeżeli i drugi nie podej-
mie działań. 

O „jeździe na gapę” zamiast 
zakończenia

Niedobór zasobów dóbr publicznych, 
stanowiących skrajny przypadek pozytyw-
nych efektów zewnętrznych, z których mogą 
korzystać wszyscy – nikt nie może zostać 
wykluczony (tu: czysty Bałtyk) – może sta-
nowić w teorii ekonomii przejaw niedosko-
nałości rynku i argument za interwencją 
państwa [4]. Jednak nasz przykład pokazuje, 
że  obawa przed „jazdą na gapę”, czyli ko-
rzystaniem z dóbr przez podmioty, które nie 
ponosiły kosztów ich dostarczenia, może 
dotyczyć również instytucji państwowych 
i nawet samych państw, a nie tylko poszcze-
gólnych podmiotów rynkowych. Dlatego wy-
starczająca interwencja państwa (państw) 
może wtedy nie nastąpić. Zatem teorią 
gier, w  tym „dylematem więźnia”, można 
tłumaczyć wzajemne obarczanie się odpo-

Tabela 2. Strategie dotyczące wraków z paliwem i broni chemicznej w Bałtyku jako „gra chicken” [3]

Strategie i wyniki

                                                                

Państwo (administracja) B**

 OCZYSZCZAĆ BAŁTYK           CZEKAĆ

Państwo (administracja) A* OCZYSZCZAĆ BAŁTYK 4/4 2/6

CZEKAĆ 6/2 0/0

Fot. Pixabay
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Samochody o napędzie elektrycz-
nym mają dobrą prasę. Wpraw-
dzie rzadko stawiane jest pytanie 
o to, skąd pochodzi prąd do ich ła-

dowania, ale przecież są niewątpliwie czyst-
sze. Specjaliści spierają się o technologię. 
Możliwe jest ładowanie w trakcie postoju 
prądem, który akurat został wyprodukowa-
ny. Możliwa jest podobno również – przez 
niespełna minutę – wymiana akumulatora. 
W tym drugim przypadku akumulator byłby 
tylko wypożyczany kierowcy do czasu na-
stępnej wymiany, kiedy – po rozładowaniu 
– wracałby do swego właściciela. Gdyby 
sieć należąca do tego samego właściciela 
była dostatecznie gęsta geograficznie, to 
kierowcy nie baliby się takiego rozwiązania, 
tak jak w tej chwili nie boją się jechać do 
kolejnej stacji benzynowej bez asekuracji 
w postaci własnego kanistra.

Zaletą drugiego rozwiązania byłoby ła-
dowanie akumulatorów w okresie pozasz-
czytowym prądem pochodzącym z tanich 
albo “zielonych” elektrowni. Jednak jego 
wadą byłaby konieczność funkcjonowania 
dość skomplikowanego systemu ubezpie-
czeń w sytuacji, gdy w samochodzie ma się 
nie własny, ale wypożyczony akumulator. 
Prawdopodobnie z tego względu przewagę 
uzyskała technologia ładowania własnego 
akumulatora na poczekaniu. I  tylko czas 
owego oczekiwania bywa ustawicznie skra-
cany (obecnie wynosi kilkadziesiąt minut), 
a pojemność akumulatora – zwiększana 
(obecnie pozwala na przejechanie około 
300 km).

Wygląda na to, że samochody elektrycz-
ne oparte na pierwszej technologii czeka 
kilkadziesiąt lat rozwoju. Cieszą się one 
sympatią, ponieważ tradycyjne samochody 
maja złą opinię. Hałasują, zanieczyszczają 
powietrze, wymuszają fragmentację prze-
strzeni, a do tego emitują dwutlenek węgla. 
Nawet w nowoczesnych modelach emisja 
wynosi około 120 g/km, czyli 2 tony rocznie, 
jeśli samochód przejeżdża kilkanaście tysię-
cy kilometrów. Samochody elektryczne są 
ciche i nie emitują żadnych gazów. Mają też 
różne inne zalety, które sprawiają, że słynna 
firma konsultingowa – Mc Kinsey – szacuje, 
iż zastąpienie nimi tradycyjnych samocho-
dów pozwoliłoby na świecie na ograniczenie 
rocznej emisji dwutlenku węgla o kilkadzie-
siąt milionów ton i jeszcze pozwoliłoby na 
zaoszczędzenie od 60 do 90 dolarów na 
każdej niewyemitowanej tonie. Innymi sło-
wy, ochrona klimatu tym sposobem nie tylko 
nic by nie kosztowała, ale nawet dawałaby 
zarabiać.

Jest to piękna wizja, ale niestety nie-
prawdziwa. Po pierwsze, badania amery-
kańskie (czyli przeprowadzone w  kraju, 
w  którym jeździ najwięcej samochodów 
elektrycznych) pokazują, że „elektryki” są 
nabywane przez najzamożniejszych użyt-
kowników dróg (przez obywateli lub przez 
korporacje). Stanowią przy tym zazwyczaj 
nie jedyny, ale drugi, trzeci, albo czwarty 
użytkowany samochód. Po drugie – a jest 
to znany w ekonomii od ponad półtora wie-
ku „efekt zwrotny” (Aura 5/2010) – zachęty 
do korzystania z samochodu elektrycznego 

samochody elektryczne są powszechnie uważane za rozwiązanie ekolo-
giczne. Przekonanie to oparte jest na braku rury wydechowej, z której emi-
towane byłyby zanieczyszczenia. Jednak faktyczny wpływ „elektryków” 
na środowisko zależy od pochodzenia prądu służącego do ich ładowania. 
Zależy również od tego, jaką pracę przewozową zastępuje samochód 
elektryczny. skoro przyczynia się do wzrostu pracy przewozowej, to jego 
pozytywny wpływ na środowisko jest wątpliwy. Tym niemniej „elektryki” 
są chętnie dotowane, co stawia pod znakiem zapytania racjonalność 
polityki, która to sankcjonuje.

electric vehicles are considered environmentally friendly. This conviction 
stems from the fact that they lack an exhaust pipe. However, their real 
environmental friendliness depends on where the electricity comes from. 
it also depends on whether they lead to a decline in emissions from the 
transport sector. The fact that this emission actually increases makes 
the environmental impact of electric vehicles ambiguous. nevertheless 
they attract generous subsidies worldwide, making the rationality of 
budgetary spending questionable.

Dotowanie ”elektryków”
Subsidies for electric cars

tak skutecznie zwiększają atrakcyjność mo-
toryzacji, że w sumie emisja z transportu 
rośnie. Jest to paradoks (Aura 7/2019), bo 
wydawałoby się, że przyrost „elektryków” 
powinien skutkować ograniczeniem emisji, 
a nie jej wzrostem.
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W wielu krajach zakupy „elektryków” były 
subwencjonowane przez budżet państwa 
(albo budżety jednostek niższego szcze-
bla). Subwencje wynosiły (albo nadal wyno-
szą) po kilka tysięcy euro. Również w Pol-
sce zapowiadano wdrożenie stosownych 
regulacji. Miał to finansować budżetowy 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, pła-
cąc 30% ceny, ale nie więcej niż 37 500 zł 
(a więc w stosunku do cen nie przekracza-
jących 125 000 zł). Na początku 2020 r. 
ogłoszono jednak, że dopłaty będą niższe. 
W tej sytuacji Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych (PSPA) wystąpiło z propozy-
cją możliwości całkowitego odliczenia VAT 
w miejsce obowiązującego aktualnie limitu 
odliczenia tylko połowy VAT. Dla samochodu 
kosztującego 125 000 zł oznacza to zwięk-
szenie odpisu z kwoty 14 375 zł do 28 750 zł.  
Stosowane jest trochę inne nazewnictwo, 
ale de facto to jest dotacja. Zwolnienie z VAT 
oznacza przecież nic innego, jak zwrot po-
tencjalnego przychodu podatkowego i ko-
nieczność podreperowania budżetu z innych 
źródeł.

Ulgi podatkowe mają znakomitą prasę, 
zresztą nie tylko w Polsce. Przysłuchując się 
wypowiedziom dziennikarzy, polityków i na-
ukowców często można usłyszeć postulat 

Fot. Pixabay

wspomożenia czegoś właśnie za pomocą 
ulgi podatkowej. Są one powszechnie prak-
tykowane, mimo niechętnego stanowiska 
ekonomistów.

Mają bowiem zalety. Są proste w stoso-
waniu i nie wymagają ustanowienia żadnej 
dodatkowej biurokracji. Wystarczy ta, która 
i tak musi istnieć w służbach podatkowych. 
Do naliczenia ulgi potrzebne jest tylko wy-
mierzenie podatku. To bardzo wygodne. 
Ekonomiści zarzucają jednak, że ulgi są 
w rażący sposób sprzeczne z efektywno-
ścią kosztową (Aura 8/2008 i 6-9/2017). 
Wysokość ulgi nie zależy bowiem bezpo-
średnio od efektu dla środowiska, tylko od 
kosztu rozwiązania. Jeśli dwa różne roz-
wiązania kosztują tyle samo, to – mimo, że 
ich efekty mogą być różne – otrzymają tyle 
samo. Albo jeśli dwa rozwiązania dają taki 
sam efekt, ale mają różny koszt, to droższe 
otrzyma więcej. Tymczasem efektywność 
kosztowa wymaga, aby dotacja była propor-
cjonalna do efektu, nie do kosztu.

Dotowanie „elektryków” jest często po-
stulowane nawet przez organizacje, które 
nie muszą być bezpośrednio zainteresowa-
ne spodziewanym strumieniem pieniędzy 
(w przypadku PSPA zainteresowanie wynika 

jednak z faktu, że – wbrew nazwie – stowa-
rzyszenie gromadzi przede wszystkim firmy 
motoryzacyjne). Wykorzystanie niestandar-
dowych źródeł energii nie zależy od liczby 
samochodów z  napędem elektrycznym; 
one przecież mogą być ładowane prądem 
pochodzącym z  jakiejkolwiek elektrowni. 
Badania empiryczne pokazują także, iż po-
jawienie się „elektryka” nie zmniejsza presji 
na środowisko. Zmniejszałoby, gdyby ów 
„elektryk” pojawił się zamiast samochodu 
tradycyjnego. Ale on bywa kupowany przez 
zamożniejszych użytkowników, zazwyczaj 
takich, którzy mają też inny samochód. Al-
ternatywą często jest nie tyle rezygnacja 
z jazdy samochodem tradycyjnym (zwłasz-
cza w mieście), co raczej rezygnacja z jazdy 
komunikacją publiczną (bo „elektryki” mogą 
korzystać w mieście z różnych przywilejów), 
czyli zwiększenie presji na środowisko.

Dotowanie „elektryków” nie stanowi do-
brej metody walki ze zmianami klimatu, czy 
z zanieczyszczeniem powietrza. Stanowi 
raczej instrument redystrybucji dochodów 
tak, aby podatnicy zamożniejsi byli nieco 
mniej obciążeni. Efekt dla środowiska jest 
wątpliwy (a co najmniej drugorzędny), choć 
entuzjaści tego rozwiązania lubią posługi-
wać się argumentacją ekologiczną.
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  Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ue
dr hab. Adam HAbudA

 profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Wyrok Trybunału z 2 lipca 2020 r. w sprawie ochrony siedlisk chomika europejskiego 
w Wiedniu, C– 477/19

 Sentencja  
Artykuł 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i  flory należy interpretować 
w ten sposób, że pojęcie „terenów odpo-
czynku”, o którym mowa w tym przepisie, 
obejmuje również tereny odpoczynku, które 
nie są już zajmowane przez jeden z obję-
tych ochroną gatunków zwierząt, o których 
mowa w lit. a) załącznika IV do wspomnianej 
dyrektywy, taki jak Cricetus cricetus (chomik 
europejski), o ile istnieje wystarczająco wy-
sokie prawdopodobieństwo, że gatunek ten 
powróci na te tereny, co powinien sprawdzić 
sąd odsyłający.

Stan faktyczny
Deweloper budowlany podjął prace 

związane z budową budynku na terenie, na 
którym miał siedlisko chomik europejski. 
Właściciel tego gruntu, który miał świado-
mość tej sytuacji, poinformował o tym de-
welopera, który przed rozpoczęciem prac 
zamówił biegłego w dziedzinie środowiska 
naturalnego. Biegły sporządził mapę nor 
chomika i ustalił dla konkretnego sektora 
czy nory były zamieszkane czy nie. Przed 
rozpoczęciem prac deweloper zlecił zdję-
cie warstwy roślinnej, uprzątnięcie miejsca 
budowy i budowę drogi budowlanej w bez-
pośrednim sąsiedztwie wejść do nor cho-
mika europejskiego (szkodliwe działania). 
W szczególności zdjęcie warstwy roślinnej 
miało na celu przemieszczenie chomika eu-
ropejskiego osiedlonego na obszarach, na 
których miała być prowadzona działalność 
budowlana, na obszary, które były specjalnie 
chronione i przeznaczone dla niego. Jednak-
że nie zwrócono się do właściwych władz 
o wydanie uprzedniego zezwolenia na szko-
dliwe działania i w konsekwencji nie zostało 
ono wydane przed rozpoczęciem prac. Po-
nadto zniszczone zostały co najmniej dwa 
wejścia do nor.

Problem prawny
Urząd miasta Wiednia uznał, że osoba 

I. E., jako pracownik dewelopera budowla-
nego, jest odpowiedzialna za pogorszenie 
stanu lub zniszczenie terenów odpoczynku 
lub rozrodu chomika europejskiego i nałożył 

na niego na podstawie §10 ust. 3 pkt 4 usta-
wy o ochronie przyrody kraju związkowego 
Wiednia grzywnę, która w razie jej nieścią-
gnięcia mogła zostać przekształcona w karę 
pozbawienia wolności. I. E. wniósł do sądu 
administracyjnego w Wiedniu skargę mają-
cą na celu zakwestionowanie nałożenia tej 
grzywny, w szczególności na tej podstawie, 
że z jednej strony nory chomika europejskie-
go nie były zasiedlone w chwili prowadzenia 
szkodliwych działań, a z drugiej strony dzia-
łania te nie doprowadziły do pogorszenia 
stanu lub zniszczenia terenów odpoczynku 
lub rozrodu tego gatunku zwierząt. Sąd ad-
ministracyjny zastanawia się w tym kon-
tekście nad wykładnią art. 12 ust. 1 lit. d) 
dyrektywy siedliskowej (przepis nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek podjęcia 
wymaganych środków w celu ustanowienia 
systemu ścisłej ochrony gatunków zwierząt 
wymienionych w lit. a) załącznika IV do tej 
dyrektywy w ich naturalnym zasięgu, zaka-
zujących pogarszania stanu lub niszczenia 
terenów rozrodu lub odpoczynku). Podnosi 
on konieczność precyzyjnego zdefiniowania 
pojęć zawartych w tym przepisie, takich jak 
„teren odpoczynku”, „teren rozrodu”, „pogor-
szenie” i „niszczenie”, ponieważ naruszenie 
przepisu krajowego dokonującego transpo-
zycji art. 12 ust. 1 lit. d) wspomnianej dyrek-
tywy może prowadzić do sankcji karnych. 
W szczególności sąd odsyłający pyta, czy 
art. 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy siedliskowej 
należy interpretować w  ten sposób, że 
pojęcie „terenów odpoczynku”, o  którym 
mowa w tym przepisie, obejmuje również 
tereny odpoczynku, które nie są już zasie-
dlone przez jeden z chronionych gatunków  
zwierząt.

Z uzasadnienia   
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 

przy dokonywaniu wykładni przepisu pra-
wa Unii należy uwzględniać nie tylko jego 
brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele 
regulacji, której część on stanowi. Brzmienie 
art. 12 dyrektywy siedliskowej nie dostarcza 
żadnego elementu, który byłby użyteczny 
dla zdefiniowania pojęcia „terenów odpo-
czynku”. Co się tyczy w drugiej kolejności 
kontekstu, w jaki wpisuje się ten przepis, 
należy zauważyć, że ani art. 1 dyrektywy 
siedliskowej, ani żaden inny przepis tej dy-

rektywy nie definiuje tego pojęcia. Należy 
jednak przypomnieć, że Trybunał orzekł już, 
iż działaniami, o których mowa w art. 12 
ust. 1 lit. d) dyrektywy, nie są jedynie działa-
nia zamierzone, lecz również niezamierzo-
ne. Nie ograniczając zakazu ustanowionego 
w art. 12 ust. 1 lit. d) tej dyrektywy do działań 
zamierzonych, w przeciwieństwie do tego, 
co zostało przewidziane w odniesieniu do 
działań, o których mowa w art. 12 lit. a)–c) 
tej dyrektywy, prawodawca Unii wykazał 
swą wolę zapewnienia terenom rozrodu 
lub odpoczynku zwiększonej ochrony przed 
działaniami powodującymi pogorszenie ich 
stanu lub ich zniszczenie. Ponadto w odróż-
nieniu od działań wymienionych w art. 12 
ust. 1 lit. a)–c) dyrektywy siedliskowej za-
kaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. d), 
nie dotyczy bezpośrednio gatunków zwie-
rząt, lecz służy ochronie ważnych części ich 
siedliska. Wynika z tego, że ścisła ochrona 
przewidziana w art. 12 ust. 1 lit. d) tej dy-
rektywy ma na celu zagwarantowanie, by 
ważne części siedliska chronionych gatun-
ków zwierząt były zachowane w taki spo-
sób, aby mogły one mieć warunki niezbędne 
między innymi dla odpoczynku. Identyczny 
wniosek wynika z treści wytycznych Komisji 
Europejskiej, w których wyjaśniono, że tere-
ny odpoczynku, które są zdefiniowane jako 
obszary istotne dla przeżycia zwierzęcia lub 
grupy zwierząt, kiedy nie są aktywne, „po-
winny być chronione nawet wtedy, gdy nie 
są zasiedlone, ale istnieje racjonalnie wyso-
kie prawdopodobieństwo, że dany gatunek 
powróci na te tereny”. W konsekwencji nale-
ży stwierdzić, że z kontekstu, w jaki wpisuje 
się art. 12 ust. 1 lit. d) dyrektywy siedlisko-
wej, wynika, iż nie można pogarszać stanu 
lub niszczyć terenów odpoczynku, które nie 
są już zajmowane przez chroniony gatunek 
zwierząt, jeżeli gatunki te mogą powrócić 
na te tereny. System ochrony przewidziany 
w art. 12 dyrektywy siedliskowej powinien 
zatem być w stanie skutecznie zapobiegać 
wyrządzaniu szkód chronionym gatunkom 
zwierząt, a w szczególności ich siedliskom. 
Pozbawienie ochrony terenów odpoczynku 
gatunku zwierząt objętego ochroną byłoby 
niezgodne z tym celem, jeżeli nie są one już 
zajęte, ale istnieje wystarczająco wysokie 
prawdopodobieństwo, że gatunek ten po-
wróci na te tereny, co powinien sprawdzić 
sąd odsyłający. 
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Słoneczne instalacje grzewcze

 odnawialne Źródła energii
  

Budowa akumulatora 
przepływowego

Najczęściej instalacje solarne są wy-
korzystywane do podgrzewania wody 
użytkowej. Pozwalają zaoszczędzić 
rocznie ok. 60% energii, potrzebnej do 
podgrzewania wody. Prawidłowo opra-
cowana instalacja w czasie od maja do 
września niemal całkowicie może pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, bez 
konieczności stosowania dodatkowych 
źródeł energii.

Układ do podgrzewania wody 
bez zasobnika

W układzie tym nie ma możliwości re-
gulacji temperatury wody, jest ona funk-
cją chwilowej gęstości promieniowania 
słonecznego. Układy te mają zastosowa-
nie do podgrzewania wody w basenach 
kąpielowych lub np. do pojenia bydła na 
pastwiskach.

Układ do podgrzewania wody 
z zasobnikiem

W układzie tym zasobnik, w którym 
magazynuje się wodę, wyrównuje zmia-
ny temperatury wody spowodowane 
chwilowym poborem. Jeśli zasobnik jest 

umieszczony blisko kolektora, powyżej 
niego, obieg wody może być grawita-
cyjny, to znaczy wykorzystujący różnicę 
gęstości wody – zimnej i ciepłej, która 
wpływa do zasobnika. Zimna woda prze-
pływa przez kanaliki w absorberze kolek-
tora płaskiego, po ogrzaniu samoczynnie 

w kolejnym artykule dotyczącym grzania wody energią słoneczną w instalacji solarnej przedstawię kilka rozwiązań technicznych tych instalacji.
w kolejnych częściach omówię kilka innych rodzajów instalacji solarnych oraz urządzeń w niej montowanych.

przepływa do zasobnika, skąd płynie da-
lej do sieci.

Pośrednie nagrzewanie wody 
energią słoneczną

W tego typu układach czynnik robo-
czy przepływający przez kolektory nie 
miesza się z wodą w zasobniku. Urzą-
dzenia mogą być eksploatowane przez 
cały rok. Obieg w  układzie może być 
grawitacyjny lub wymuszony działaniem 
pompy. Istnieją również rozwiązania 
techniczne polegające na wykorzystaniu 
do grzania c.w.u. w tym układzie, kolekto-
ra rurowego próżniowego. W zależności 
od potrzeb zasobnik może współpraco-
wać z dodatkowym źródłem ciepła, np. 
grzałką elektryczną, kotłem gazowym 
czy węglowym.

W układzie przedstawionym na rys. 3. 
c.w.u. podgrzewana jest w zasobniku o po-
jemności 200 litrów za pomocą baterii 15 
kolektorów rurowych próżniowych. Cały 
zestaw zamocowany jest na konstrukcji 

Rys. 2.  Kolektor płaski z zasobnikiem [1] Rys. 3. Kolektor rurowy próżniowy z zasobnikiem [1]

Rys. 1. Kolektory słoneczne z maty polietylenowej do podgrzewania wody basenowej [2]
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cza się wtedy, gdy kolektor nie jest w stanie 
podgrzać dostatecznej ilości wody do od-
powiedniej temperatury. Maksymalne wy-
korzystanie energii słonecznej zapewniają 
jedynie układy, które służą do magazyno-
wania energii (zasobniki ciepła). Przykładem 
najnowszego rozwiązania są zbiorniki łado-
wane i rozładowywane warstwowo. Woda 
w zbiorniku układa się warstwami o różnych 
temperaturach, dzięki czemu wykorzystanie 
energii słonecznej jest maksymalne.

Tak jak w każdej instalacji grzewczej, 
tak i w systemie wykorzystującym energię 
słoneczną, musi się znajdować: naczynie 
zbiorcze przeponowe (tzn. przyjmujące 
nadmiar podgrzanego płynu), zawory 
bezpieczeństwa, napełniający, spustowy, 
zwrotny, jak również pompa, odpowietrz-
nik oraz odpowiednie urządzenia sterujące 
całym układem.

Urządzenia te czuwają nad prawidło-
wą pracą instalacji solarnej. Zapewniają 
bezpieczną pracę układu, bez zbędnego 
angażowania użytkownika w procesy ste-
rowania i zabezpieczeń. Instalacja solarna 
pracuje w systemie ciągłym. Jest urządze-
niem nie wymagającym stałej obsługi.

Literatura
[1]  Tytko R., Urządzenia i systemy energetyki odnawial-

nej. Wydanie XIII, 2020, Wydawnictwo i Drukarnia 
Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków. 

[2]  www.centroenergia.pl.

wsporczej; istnieje możliwość dowolnego 
ustawienia.

Układ pompowy
Jeśli jednak kolektor znajduje się na 

dachu, a zasobnik ciepłej wody w piwnicy 
domu, konieczne jest zastosowanie ukła-
du pompowego. Pompę cyrkulacyjną włą-
cza automat, gdy woda w absorberze jest 
ciepła (ok. 40°C). Opisany układ ma pro-
stą budowę, lecz nie nadaje się do użytku 
w zimie: woda może zamarzać. Dlatego 
na zimę takie kolektory trzeba opróżniać. 

Korzystniejszym rozwiązaniem jest 
montaż wymiennika ciepła, w którym woda 
ogrzewa się pośrednio od niezamarzają-
cego płynu, przepływającego z absorbera 
przez wymiennik. Dopiero ta woda płynie 
dalej do sieci, do użytku domowników. 
W takim systemie w samym absorberze 
należy używać płynu solarnego z atestem 
PZH, o niskiej temperaturze krzepnięcia, 
dochodzącej do –36°C i wysokiej tempera-
turze odparowania do +200°C. Są to kolek-
tory, które mogą pracować przez cały rok.

W praktyce kolektor słoneczny, służący 
podgrzewaniu wody użytkowej powinien 
być stosowany wraz z dodatkowym źró-
dłem ciepła np. kotłem gazowym, olejo-
wym, węglowym, czy grzałkami elektrycz-
nymi. Układ kolektora i dodatkowe źródło 
ciepła, podłącza się do zbiornika z podwój-
ną wężownicą o minimalnej pojemności 
300 l.

W tak połączonym systemie na dolną 
wężownicę pracuje kolektor słoneczny, na 
górną – dodatkowe źródło ciepła, które włą-

Rys. 4. Schemat instalacji do grzania c.w.u. przy pomocy kolektorów słonecznych oraz dodatkowego 
źródła ciepła [1]

Kolektory słoneczne

Sterownik 
solarny

Zbiornik
dwuwężownicowy

Ciepła 
woda

Zimna 
woda

grupa 
pompowa

naczynie
zbiorcze

Źródło
ciepła

T1

T2

Tulipanowiec amerykański Li-
riodendron tulipifera L. pochodzi ze 
wschodnich obszarów Ameryki Pół-
nocnej. Jest jednym z pierwszych ga-
tunków drzew północnoamerykańskich 
przywiezionych do Europy, bo dotarł na 
nasz kontynent już w 1663 r. Sprowa-
dził go John Tradescant, nadworny 
ogrodnik króla Anglii Karola I. Źródła 
historyczne wspominają o kilku oka-
zach tego gatunku, rosnących w 1688 r.  
w  londyńskich ogrodach Fulham  
Palace.

Tulipanowiec należy do rodziny 
magnoliowatych i  jest komponentem 
lasów dębowo-tulipanowcowych, ro-
snących w atlantyckiej części Amery-
ki Północnej. Gatunek ten występuje 
w naturze w dolinach rzek, na wilgot-
nych zboczach górskich, jest głównie 
domieszką w drzewostanach lasów li-
ściastych i mieszanych, chociaż czasa-
mi tworzy też czyste drzewostany. Pre-
feruje gleby świeże i żyzne, obojętne do 
lekko kwaśnych, unika natomiast zbyt 
mokrych, jak również bardzo suchych 
oraz wapiennych.

Zdaniem dendrologów, tulipanowce 
należą do drzew najdłużej obecnych na 
Ziemi, gdyż wraz z miłorzębami i se-
kwojami tworzyły lasy trzeciorzędowe. 

Tulipanowce licznie występują w la-
sach liściastych Parku Narodowego 
Great Smoky Mountains wytyczonego 
i zatwierdzonego w 1940 r przez prezy-
denta USA Franklina Roosevelta, a park 
ten znajduje się aktualnie na Światowej 
Liście Rezerwatów Biosfery UNESCO.

W  swej ojczyźnie tulipanowiec 
dorasta do wysokości 60 m i osiąga 
ponad 900 cm obwodu. W  naszym 
kraju drzewo to osiąga 35 metrów wy-
sokości i ponad 400 cm obwodu pnia. 
Żyje zazwyczaj 200–300 lat. Charak-
teryzuje się okazałą, szeroką i regular-
ną koroną, a jego kora jest szarobrą-
zowa, na młodszych okazach cienka 
(fot. 1), na starszych gruba o głębo-
kich spękaniach. Jego liście o  bar-
wie ciemnozielonej i długości 15 cm 
mają cztery zaostrzone klapy i  cha-
rakterystycznie wcięty wierzchołek  
(fot. 2). Jesienią przebarwiają się na 
kolor złocistożółty i pomarańczowy. 

Drzewo zakwita zazwyczaj po raz 
pierwszy w wieku 15 lat, jednak w ko-
rzystnych warunkach kwiaty mogą 
pojawiać się również na młodszych 
drzewach. Kwitnie w  czerwcu-lipcu, 
kwiaty ma żółtooliwkowe, z pomarań-
czową plamą u nasady, kształtem są 

Tytko-wrzesień.indd   18 2020-09-02   15:15:52



19
9 /2020   AURA

jakości oklein i paneli, do produkcji ołów-
ków, zapałek, części różnych narzędzi oraz 
instrumentów muzycznych.

Tulipanowce należą do gatunków 
szybkorosnących, tolerancyjnych na za-
nieczyszczenia powietrza, są więc często 
sadzone w parkach jako oryginalne i pięk-
ne drzewa, które są wyjątkowo okazałą 
ozdobą.

jasnożółtej do brązowej, z  czerwonymi 
lub brązowymi promieniami. Drewno to 
charakteryzują piękne słoje, jest lekkie 
i miękkie, niezwykle łatwe w obróbce oraz 
politurowaniu, lecz jest niezbyt odporne na 
czynniki zewnętrzne i grzyby, dlatego jest 
polecane głównie do wykorzystania we 
wnętrzach. Jest ono stosowane w prze-
myśle papierniczym, do wyrobu wysokiej 

bardzo podobne do kwiatów tulipana, cze-
mu gatunek ten zawdzięcza nazwę (fot. 
4). Kwiaty te są uważane z racji budowy 
za jedne z najbardziej prymitywnych wśród 
roślin okrytonasiennych.

Owocem tulipanowca są jedno lub 
dwunasienne oskrzydlone orzeszki (fot. 3)  
w liczbie 80–100, zebrane w szyszkowate 
owocostany o długości 10 cm. Dojrzewają 
w październiku-listopadzie, a ich rozprze-
strzenianiu przez wiatr sprzyja budowa 
orzeszków, dzięki której mogą pokonać 
odległość będącą 5-krotnością wysokości 
drzewa, z którego pochodzą. Zdolność kieł-
kowania zachowują przez 5–7 lat.

Tulipanowiec amerykański ma grube 
i mięsiste korzenie znacznej długości, jed-
nak bardzo delikatne i bardzo podatne na 
uszkodzenia.

 Liczne pożytki
Tulipanowiec jest ważnym miododaj-

nym drzewem w USA, a powstający z jego 
nektaru miód o barwie ciemnoczerwonej 
jest ceniony za wyjątkowe walory sma-
kowe. Kwiaty dwudziestoletniego tulipa-
nowca dostarczają nektaru pozwalającego 
uzyskać 1,8 kg tego przysmaku. Nektarem 
tulipanowca chętnie żywią się również róż-
ne owady i kolibry.

Młoda kora tego drzewa była niegdyś 
uznawana za afrodyzjak, a korzenie sto-
sowane są do dziś jako dodatek smako-
wy do niektórych gatunków piwa np. piwa 
świerkowego. 

W XIX w. wyciąg z korzenia Liriodendron 
tulipifera był stosowany w medycynie do 
stymulacji pracy serca. Ponadto z  tego 
drzewa wytwarzano tonik do leczenia reu-
matyzmu i niestrawności.

Liczne nasiona tulipanowca są też cen-
nym źródłem pożywienia dla wielu ptaków 
(np. zięb, przepiórek) i ssaków (np. myszy, 
wiewiórek, królików). 

Amerykanie kojarzą tulipanowiec z Da-
nielem Boonem, podróżnikiem i traperem 
żyjącym w XVIII w., który lekkie drewno 
tego drzewa wykorzystał do budowy łodzi.

W  zależności od składu gleby, tuli-
panowiec tworzy drewno o  barwie od 

Lato o zapachu tulipanowca amerykańskiego,
pioniera w dendroflorze Europy

dr Małgorzata FalencKa-JabłońSKa
Zakład Ekologii Lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

drzewa

1
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wicieli tego gatunku w Polsce;  w woj. lu-
buskim nad jeziorem Łagowskim – okaz 
210-letni o obwodzie 403 cm i wysokości 
29 metrów (pomnik przyrody); w woj. mało-
polskim w  Śledziejowicach, w gminie Wie-
liczka – okaz 231-letni o obwodzie 440 cm, 
rosnący za dawnym dworem modrzewio-
wym z 1823 r.; 204-letni okaz o obwodzie  
330 cm, rosnący w parku koło stacji kole-
jowej Warszawa-Włochy przy ul. Mikowej 
w Warszawie.

Jednocześnie piękne okazy tulipanow-
ca są ozdobą licznych polskich arboretów, 
jak np. w Rogowie czy też Kórniku. Lide-
rem wysokości tulipanowców w Polsce jest 
okaz – pomnik przyrody, o wysokości 32 m 
i obwodzie 510 cm. rosnący w Sichowie, 
gmina Męcinka w woj. dolnośląskim.

W Europie Środkowej tulipanowce wy-
trzymują   warunki zimowe, choć młode 
osobniki mogą przemarzać podczas du-
żych mrozów. Jest to drzewo światłolubne, 
wymagające stanowisk nasłonecznionych 
lub jedynie lekko zacienionych.

W  naszym kraju w  parkach moż-
na spotkać piękne i  sędziwe okazy tu-
lipanowców, przykładami mogą być: 
w  woj. opolskim w  miejscowości Lip-
no, w  gminie Niemodlin, w  parku na-
leżącym do Nadleśnictwa Tułowice – 
220-letnie drzewo o  obwodzie 430 cm 
– jedno z najbardziej okazałych przedsta-

2

3

4
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nych spotów. Ostatnio siła reklamy rady-
kalnie rośnie. Mamią efektowne opakowa-
nia i urokliwe prezenterki, a leczeniu coraz 
częściej doradza wszechobecny „doktor 
Google”. Wciąż czeka się jednak na tę cu-
downą, jedną jedyną pigułkę szczęścia. Jak 
dotąd – tak samo nieosiągalną, jak niegdyś 
kamień filozoficzny.

Pewien pomysł mają psycholodzy. Cał-
kiem na serio polecają pacjentom Mozarta, 
Schuberta i Vivaldiego. Muzyka ma nie tylko 
łagodzić obyczaje, ale i leczyć. Wprawdzie 
nutki nie zastąpią pigułki, ale mogą być 
pomocne w terapii. Jest prawie pewne, że 
kompozycje wielkich mistrzów mają moc 
sprawczą. I pomyśleć: sonata D-dur na dwa 
fortepiany zamiast polopiryny…

Na każdą przypadłość jest sposób, trze-
ba go tylko znaleźć – mówi Polak i zadowa-
la się tym, co ma w kredensie. A jak łupnie 
mocniej w krzyżu, jak puszczą nerwy, ciśnie-
nie skoczy w górę – zjada pigułkę. Robi to 
z nawyku, ale pewnie i dlatego, że tabletka 
jest pod ręką, a lekarz i apteka daleko.

Zbliża się pełnia lata. Czas nasycony 
słońcem i zielenią. Jest to najlepsza pora, 
by pójść w ślady pani Zuzanny. Odrzucić 
papierosy, zjeść porcję jarzyn, wybrać się 
na spacer, wziąć tusz, wypić łyk rumianku 
i pomyśleć o czymś przyjemnym. Na przy-
kład o świecie bez pigułek.      
   

 

porzekadłu, że od przybytku głowa nie boli. 
Żeby choć trochę usprawiedliwić lekomanię 
przywołuję kilka myśli prof. Jerzego Mazur-
czaka. Uczony pisze: „Cechą natury ludzkiej 
jest skłonność do odsuwania od siebie złych 
myśli. W coraz większym stopniu czujemy 
się zmęczeni i zniechęceni pesymistyczny-
mi prognozami dotyczącymi chorób, sta-
rości, zaśmiecania środowiska. Kojarzące 
się z tym wyobrażenia ciężkich schorzeń, 
cierpienia i śmierci wywołują niepokój i lęk. 
Oficjalna medycyna w całym swym maje-
stacie grozi nam „największym wymiarem 
kary”, poucza, że powstające zaburzenia 
chorobowe prowadzą do zejścia śmiertel-
nego. Wyrok adresowany jest szczególnie 
do tych, którzy nie słuchają jej nakazów”.

Oparcie się tym strachom wymaga dużo 
dobrej woli i wiedzy. A człowiek nie zawsze 
je ma. Szczególnie człowiek cierpiący, po-
zostawiony sobie, czasem zdesperowany. 
Trudno się więc dziwić, że często sięga po 
środki najprostsze. Nierzadko bez namysłu. 
To mu nie najlepiej wróży. Dobrze zaś roku-
je firmom farmaceutycznym. Polski rynek 
jest chłonny. W  ciągu roku zostawiamy 
w aptekach ponad 18 miliardów złotych. 
Niemałą część stanowią pospolite środki 
„na wszystko”. 

 Choć coraz częściej oferuje się leki 
homeopatyczne, różne preparaty ziołowe, 
to jednak wciąż dominuje chemia. Zda-
niem aptekarzy ludzie mają słabą orienta-
cję w ofercie rynkowej. Z reguły wybierają 
środki, które zażywają od lat i czasem tylko 
zmieniają zdanie pod wpływem telewizyj- Olgierd WIECZOREK

Pigułka… 
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P ani Zuzanna dochodzi do sześć-
dziesiątki. Jest dozorczynią. Cza-
sem, przy windzie, lubi pogadać 
z ludźmi. Także o swoim zdrowiu. 

Nie do wiary, ale jedyne pigułki jakie zaży-
wała w ostatnich kilkunastu latach wymu-
szała na niej grypa. Pomocne były domowe 
sposoby i witamina C. Na ból głowy – jak 
mówi – dobry był długi spacer, a strzykanie 
w krzyżu przepędzała trzepaniem dywanów. 
Wie dobrze, że są to recepty archaiczne, ale 
bywają skuteczne. 

Większość ludzi woli jednak bardziej 
„cywilizowane” sposoby. Z lubością sięga 
więc po różnego rodzaju preparaty, także te 
z telewizyjnych reklam. Apteki wabią coraz 
większą ofertą rozmaitych produktów me-
dycznych – paraleków, suplementów diety, 
mikroelementów i witamin, Bez nich świat 
wydaje się być szary, nieludzki, zły.

 To prawda. Ból kręgosłupa jest dokucz-
liwy, a uporczywa migrena może odebrać 
ochotę do życia. Ale czy garść pigułek jest 
skutecznym antidotum? Już Nostradamus, 
francuski lekarz i astrolog, ostrzegał, że or-
ganizmu nie można traktować jak pieca, do 
którego dorzuca się bez końca. A Polacy 
dorzucają rocznie 2 miliardy tabletek prze-
ciwbólowych. Rynek aż kipi od różnorod-
nych ofert. Według prognoz Pharma Expert 
wartość całego rynku aptecznego w 2020 
roku wyniesie 28,5 mld złotych. Dla wielu 
cierpiących pigułka to często jedyny ratunek. 
Jest nadzieją – „najlepszą przyjaciółką, ko-
chanką, swoistym panaceum na wszystko 
co uwiera”.

Tabletka ma swoją historię i  mocną 
pozycję w tradycji domowego leczenia. Za-
wsze widziano w niej ostoję i niemal magicz-
ną moc. Znaną pigułkę stworzył w połowie 
XIX wieku niejaki Thomas Holloway – Anglik 
z pochodzenia, spryciarz z zawodu. Jego ta-
bletka sporządzona z aloesu, imbiru i mydła 
miała leczyć reumatyzm, podagrę, bronchit, 
zołzy, „choroby dyskretne” i dziesiątki innych 
dolegliwości. Sprytny Thomas – co zrozu-
miałe – skrywał skutecznie swoją recepturę, 
a szeroka akcja reklamowa przyniosła mu 
rozgłos i całkiem niezłą fortunę.

Statystyczny Polak używa rocznie 30 ta- 
bletek od bólu głowy. Nie jest to przesad-
nie dużo. Niepokoi jednak powszechność 
ich przyjmowania. Wedle badań Instytutu 
Neurologii i Psychiatrii pigułek używa więcej 
kobiet niż mężczyzn. One częściej cierpią 
na migrenę. Ciekawe, że po tabletki chęt-
niej sięgają ludzie bogaci, przecząc niejako 
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szarą, jaszczurki, żmiję zygzakowatą. Lasy 
otaczające „Dolinę Żabnika” są wspaniałym 
siedliskiem dla ptaków oraz zwierzyny pło-
wej. W wodzie żyją niepospolite gatunki, 
jak śliz i strzebla potokowa. W rezerwacie 
i w otulinie stwierdzono też obecność wielu 
rodzajów ważek, chrząszczy, motyli, a także 
prawnie chronionych: zalotki większej czy 
chrząszczy biegaczowatych.

Krajobraz jest zróżnicowany, woda 
w rezerwacie ma lazurową barwę. Jest to 
związane z położeniem rezerwatu na Jurze 
Krakowsko–Częstochowskiej, gdzie domi-
nują skałki wapienne, a woda ma ciekawą 
barwę dzięki zawartemu w niej węglanowi 
wapnia. To właśnie woda tworzy ten niepo-
wtarzalny krajobraz, jej koryto zasiedlane 
jest przez larwy chruścików, widelnic i wa-
żek, na torfowiskach spotkać można rośli-
ny owadożerne – rosiczkę czy tłustosza.

Rezerwat chętnie odwiedzają turyści, 
miłośnicy przyrody, zwolennicy spacerów 
wśród zieleni i  drzew – przez rezerwat 
biegną piesze szlaki turystyczne i  trasy 
rowerowe. Dolina Żabnika przyciąga ciszą 
i spokojem, pozwalając na relaks i chwilę 
oddechu od codziennych spraw. Poza wa-
lorami krajobrazowymi, miejsce to cieszy 
oko pięknem mikroświata. To te najmniej-

Początki ochrony przyrody sięgają roku 
1991, ale dopiero w 1996 utworzono tutaj re-
zerwat. Pośród kilkuset przedstawicieli flory 
występują tu okazy rzadkie: torfowiskowe 
i szuwarowe, nizinne i górskie. W zasobach 
flory odnotowano 23 gatunki chronione (20 
objętych ochroną ścisłą i 3 częściową), 29 
gatunków zagrożonych oraz 14 górskich. 
Z ciekawszych gatunków rosną tu: pomoc-
nik baldaszkowaty, omieg górski, rosiczka 
okrągłolistna, kruszczyk rdzawoczerwony, 
kruszczyk, kruszczyk szerokolistny, krusz-
czyk błotny, goryczka wąskolistna, kosaciec 
syberyjski, listera jajowata, wyblin jednolist-
ny, kosatka kielichowa, konwalia majowa, 
kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, cie-
miężyca zielona, wawrzynek wilczełyko, 
centuria pospolita, żurawina błotna, po-
rzeczka czarna, kalina koralowa, tłustosz 
pospolity, pływacz drobny, ponikło igłowate. 
Są też rośliny związane ze środowiskiem 
wodnym – mszaki, których wyróżniono aż 
105 gatunków, w tym 89 gatunków mchów 
i 16 wątrobowców. W rezerwacie wystę-
puje bardzo rzadki w Polsce wątrobowiec 
o łacińskiej nazwie Moerckia hibernica. Bo-
gata i zróżnicowana fauna obejmuje 100 
gatunków, w tym 44 chronione prawem. 
W rezerwacie można spotkać m.in. ropuchę 

Na granicy województwa ślą-
skiego i  małopolskiego na 
Pagórach Jaworznickich, we 
wschodniej części Jaworz-

na, w dzielnicy Ciężkowice, leży rezerwat 
przyrody, którego nazwa „Dolina Żabnika” 
pochodzi od naturalnego zagłębienia rzeki, 
która przez niego przepływa. Rzeka mean-
drując, zbudowała koryto i obszar zalewo-
wy jest obecnie naturalnie obniżony. Potok 
Żabnik należy do I klasy pod względem 
czystości w województwie śląskim (ewe-
nement na skalę województwa), a wolno 
płynąc wąską doliną tworzy urokliwe za-
kola i rozlewiska. Rezerwat „Dolina Żabni-
ka” jest rezerwatem torfowiskowo-leśnym, 
na jego terenie występują gleby związane 
głównie ze środowiskiem podmokłym: ba-
gienne, mułowo-bagienne i bielicowe (po-
lodowcowe). Najwyżej położonym punk-
tem jest Góra Przygoń (354,7 m n.p.m), 
najniżej – miejsce w  dolinie Przemszy 
(230 m n.p.m).  W rezerwacie występuje 
19 zbiorowisk roślinnych, w tym bór so-
snowy (rosnący na bielicach i piaskach), 
a także bór mieszany (sosna i dąb) i grądy 
(lipa, dąb i grab), a bezpośrednio nad rzeką 
wykształciły się łęgi. Wielkość rezerwatu 
to ponad 42 ha.

mgr Rafał Simon
dr marta Wąsik

Urokliwe piękno mikroświata 
w Rezerwacie przyrody „Dolina Żabnika”
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sze rośliny, maleńkie zwierzęta, miniatu-
rowe grzyby tworzą niepowtarzalny mini 
krajobraz. Świat w mikroskali, który żyje 
własnym życiem, gdzie deszczowa kropla 
jest powodzią, a kapelusz grzyba bywa ca-
łym światem, często jest niedostrzegany 
i pomijany. Właśnie makrofotografia przy-
rodnicza ułatwia podziwianie piękna tych 
najczęściej niezauważanych organizmów 
w małym, ale urokliwym świecie. Można 
się tu zatrzymać, pochylić, zaglądnąć pod 
gęstą roślinność, albo nawet położyć się 
na ziemi, co jest poświęceniem dla nauki 
i udanych fotograficznych kadrów. Bo do-
piero patrząc z bliska, z poziomu żaby lub 
żuka wiosennego, można dostrzec kępy 
mszaków niczym łany zboża, chrobotki, 
jak maleńkie drzewka i  kapelusze grzy-
bów niczym maleńkie parasole. Wtedy wi-
dać ciekawe życie lokatorów mikroświata 
z dna lasu, gdzie wśród opadłych szyszek 
i kwitnącego wrzosu pająk plecie pajęczy-
nę, mrówki rudnice przemierzają ściółkę 
swoimi trasami, nad głową śmiga ważka 
trzepla zielona, niczym malowany w czar-
no-zielone paski helikopter, a na kwiatach 
wdzięcznie przysiada rusałka admirał. 
Dopiero zniżając się do poziomu gruntu, 
przyglądając się uważnie z bliska tym naj-
mniejszym mieszkańcom, widać, że nawet 
pospolity świetlik łąkowy może zachwycić 
powabem ledwo centymetrowych kwiatów.

Niestety, z uwagi na coraz intensywniej-
sze oddziaływanie człowieka na środowi-
sko przyrodnicze, problem ochrony roślin-
ności wodnej i torfowiskowej na terenach 
silnie zurbanizowanych jest bardzo istotny. 
Na Wyżynie Śląskiej torfowiska niskie są 
rzadkością, a fragmenty torfowisk przej-
ściowych i wysokich występują sporadycz-
nie. Rezerwat „Dolina Żabnika” jest właśnie 
takim miejscem. Głównymi zagrożeniami 
rezerwatu są: lokalizacja na obszarze zwią-
zanym z eksploatacją piasku, rud cynku, 
ołowiu i węgla kamiennego; zanieczyszcze-
nia emitowane m.in. z elektrowni Siersza 
oraz Jaworzno II i III. Ponadto intensywna 
eksploatacja rezerwatu przez miejscową 
ludność skutkuje zadeptywaniem ściółki, 
pozyskiwaniem grzybów oraz zaśmieca-
niem terenu, a nadmierna gospodarka leśna 
w rezerwacie i w jego otulinie zabiera miej-
sca bytowania wielu gatunkom roślin i zwie-
rząt. Malownicze otoczenie potoku Żabnik, 
który stanowi ostoję dla naturalnych sta-
nowisk roślin oraz zagrożonych i rzadkich 
roślin i zwierząt, ma ogromne znaczenie nie 
tylko dla miasta, ale całego regionu, a sta-
tus Rezerwatu pozwala na ochronę coraz 
rzadszych fragmentów naturalnej przyrody.
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Zatrzymanie deforestacji nie wystarczy, 
potrzebujemy reforestacji
Stopping deforestation is not enough, we need reforestation

zaprzestanie deforestacji i ponowne zalesianie stwarzają duże możliwo-
ści pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery i jego magazynowania. Te 
działania powinny stać się priorytetem. Jednak taką rolę skutecznie speł-
nić mogą wyłącznie dojrzałe lasy. Teren naturalnie zalesiony przechowuje 
40 razy więcej węgla niż plantacje i sześć razy więcej niż agroleśnictwo. 
na wdrożenie planu reforestacji planety mamy niewiele czasu, gdyż wraz 
z postępującym globalnym ociepleniem, szybko kurczy się potencjalna 
możliwa powierzchnia do zalesienia.
Słowa kluczowe: wylesienie, reforestacja, globalne ocieplenie, lasy doj-
rzałe

Cessation of deforestation and reforestation provide great opportunities 
for the absorption of carbon dioxide from the atmosphere and its storage. 
These activities should become our priority. However, only mature forests 
can successfully fulfill this role. The naturally forested area stores 40 
times more carbon than plantations and six times more than agroforestry. 
we have little time to implement the planet’s reforestation plan, because 
along with the progressing global warming, it quickly shrinks the potential 
possible area for afforestation.
Keywords: deforestation, reforestation, global warming, mature forests

w dyskusjach dotyczących 
kryzysu klimatycznego 
i środowiskowego zwykle 
mało uwagi poświęcamy 

zagrożeniom związanym z pogarszającym 
się stanem gleb na całym globie. Dekadę 
temu zapytano kilkunastu wybitnych na-
ukowców, co ich zdaniem będzie najważ-
niejszym wyzwaniem przed jakim stanie 
ludzkość i nauka do 2020 roku. David R. 
Montgomery (geolog z Uniwersytetu Wa-
szyngtona) swoją wypowiedź poświęcił 
glebom, mówiąc m.in.: Świat musi stawić 
czoła procesowi degradacji gleby na świecie, 
stanowiącemu główne wyzwanie tego wie-
ku, zjawisku, którego waga jest niedoceniana, 
który przebiega w sposób bardzo skryty [1]. 

W połowie ubiegłego roku ukazał się ra-
port IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian 
Klimatu, organ ONZ odpowiedzialny za oce-
nę najnowszych badań dot. zmian klima-
tycznych) dotyczący tego zagadnienia. Tytuł 
raportu był bardzo długi: „Raport specjalny 
ws. zmian klimatu, pustynnienia, degrada-
cji gruntów, zrównoważonej gospodarki 
gruntami, bezpieczeństwa żywnościowego 
i strumieni gazów cieplarnianych w ekosys-
temach lądowych”, w wersji krótszej znany 
pod tytułem: „Climate Change and Land”. 
W pracę nad dokumentem zaakceptowa-
nym przez przedstawicieli 195 państw pod-
czas szczytu w Genewie zaangażowanych 
było 107 naukowców z 52 państw. Raport 
analizuje dane z ponad 7 tysięcy artykułów 
naukowych [3]. 

Dokument pokazuje ścisły związek mię-
dzy stanem, w jakim znajduje się klimat, 
a gruntami, które są ważnym elementem 
ekosystemu. Zachowanie gruntów na Ziemi 
w optymalnym stanie ma kluczowe znacze-
nie dla przyszłości naszej planety. Niestety 
obserwujemy postępującą szybko degrada-
cję Ziemi, co według IPCC przyczynia do po-
głębiania problemu zmian klimatycznych. 
Obok współczesnego rolnictwa, zasadniczy 
udział w degradacji powierzchni lądów ma 

wylesianie. Położenie kresu deforestacji 
powinno stać się obecnie zasadniczym 
priorytetem. Odbudowa lasów i ponowne 
zalesianie stwarzają duże możliwości po-
chłaniania dwutlenku węgla z atmosfery 
i  jego magazynowania. Lasy zatrzymują 
dwutlenek węgla, jednak, gdy są one wy-
cinane lub zastępowane monokulturami, 
zdegradowana ziemia uwalnia zmagazy-
nowany wcześniej węgiel, co przyspiesza 
zmiany klimatu przez zwiększone emisje 

 Sadzenie lasów monokulturowych w niewielkim stopniu pomoże nam w kryzysie klimatycznym
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gazów cieplarnianych. Sektory leśnictwa 
i rolnictwa są często powiązane, ponieważ 
w wielu miejscach na świecie lasy są wyci-
nane pod przyszłe pola uprawne [3].

Mimo alarmującego raportu na temat 
konieczności natychmiastowego zaprze-
stania dalszej dewastacji lasów i potrzeby 
ponownego zalesienia, nadal trwa wycina-
nie lasów. Co roku ubywa 15 mld drzew, 
najwięcej w rejonach tropikalnych. Rocznie 
tracimy las na powierzchni 190 tysięcy km2, 
co stanowi 62% powierzchni Polski [4]. Po-
nad 60% lasów na całym świecie jest wy-
korzystywane lub zagospodarowane przez 
człowieka, w tym praktycznie wszystkie lasy 
strefy umiarkowanej i południowe części la-
sów borealnych. Głównymi czynnikami po-
wodującymi wylesianie i degradację lasów 
w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej są rolnic-
two komercyjne i pozyskiwanie drewna [6].

Wielki plan reforestacji planety przedsta-
wili Bastin i współautorzy w Science w 2019 
roku. Autorzy ci są przekonani, że możemy 
zatrzymać katastrofę klimatyczną, ale wy-
maga to zalesienia obszaru wielkości USA. 
Tereny dla nowych połaci lasów znajdziemy 
głównie w Rosji, Ameryce Północnej i Ama-
zonii. Na podstawie około 80 tysięcy zdjęć 
satelitarnych wykazano, że korony drzew 
szczelnie pokrywają teraz 2,8 mld ha lądów. 
W  obecnych warunkach klimatycznych 
mogłyby pokrywać 4,4 mld ha. Las moż-
na posadzić na 0,9 mld ha nieużytków [2]. 
Konkluzje autorów poddane zostały jednak 
krytyce. Inni autorzy zwracają uwagę, że nie 
tak proste byłoby osiągnięcie powyższego. 

zylia, Chiny, Indonezja czy Nigeria owszem 
planują zalesienie, ale na 45% z zadeklaro-
wanych obszarów mają to być monokultu-
rowe plantacje drzew. Lasy naturalne mają 
zostać przywrócone tylko na 34% obszaru, 
a na 21% pojawi się tzw. agroleśnictwo łą-
czące pielęgnację drzew leśnych z uprawą 
gleb. Naukowcy wyliczyli, że przywrócenie 
naturalnego zalesienia na całym obszarze 
350 mln hektarów usunęłoby z atmosfery 
przed końcem XXI wieku 42 mld ton węgla. 
Jeżeli kraje zrealizują powyżej opisane plany 
to obszar ten pochłonie tylko 16 mld ton 
węgla atmosferycznego do 2100 roku. I to 
przy założeniu, że wszystkie odnowione lasy 
naturalne będą chronione. Gdyby na całym 
obszarze utworzyć lasy monokulturowe 
o przeznaczeniu gospodarczym, pochłonę-
łyby one zaledwie 1 mld ton węgla [5]. 

Trzeba pamiętać, że na wdrożenie planu 
reforestacji planety mamy niewiele czasu. 
Wraz z postępującym globalnym ocieple-
niem szybko kurczy się powierzchnia, na 
której mogą rosnąć drzewa. Jeżeli dopuści-
my do wzrostu temperatury Ziemi powyżej 
1,5 st. Celsjusza (w stosunku do ery przed-
industrialnej – założenie porozumienia kon-
ferencji w Paryżu w 2015 roku) potencjalna 
powierzchnia do zalesienia zmniejszy się 
o 223 mln ha do 2050 roku [2]. Pamiętaj-
my jednak, że powstrzymanie wylesiania 
i reforestacja nawet na dużą skalę to tylko 
dodatkowe narzędzie w walce z kryzysem 
klimatycznym. Zasadniczym działaniem po-
zostaje jak najszybsze zaprzestanie spala-
nia paliw kopalnych.
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Wylesione tereny są często użytkowane 
i nie tak łatwo przyszłoby nam z nich zre-
zygnować na rzecz reforestacji. Ponadto 
pokrywa leśna może się utrzymać w do-
godnych warunkach klimatycznych, a na 
wskazanych obszarach nie zawsze byłoby 
możliwe utrzymanie się trwałego ekosys-
temu leśnego. Pojawia się też pytanie, czy 
bylibyśmy w stanie zachować las na tych 
terenach przez setki lat, bo tylko wtedy speł-
niłby oczekiwania. Bastin i współautorzy 
zwracają uwagę, że od początku rewolucji 
przemysłowej wypuściliśmy do atmosfery 
300 mld ton węgla. Po zaplanowanej refo-
restacji lasy mogłyby związać 205 mld ton 
węgla, a więc sporą część tego co wyemito-
waliśmy [2]. Jednak należy zwrócić uwagę, 
że większość tego, co wyemitowaliśmy po-
chłonęły oceany, a teraz w miarę, jak drzewa 
wiązałyby węgiel z atmosfery, oceany będą 
go oddawać, więc efekt klimatyczny netto 
zalesień będzie jednak mniejszy.

Gdy mówimy o zalesieniu i możliwo-
ściach pochłonięcia emisji gazów cieplar-
nianych przez drzewa, zapominamy czasem 
o tym, że dobrze to mogą spełnić wyłącz-
nie dojrzałe lasy. Lasy gospodarcze, a one 
dominują, znacznie gorzej spełniają tę rolę. 
Teren naturalnie zalesiony przechowuje 40 
razy więcej węgla niż plantacje i sześć razy 
więcej niż agroleśnictwo [5]. W porozumie-
niu paryskim 43 kraje leżące w strefie zwrot-
nikowej i podzwrotnikowej zobowiązały się 
do 2030 roku odnowić naturalne zalesienie 
na obszarze łącznie 350 mln ha. Okazuje się 
jednak, że nic z tych planów nie wyjdzie. Bra-

 ochrona ostatnich lasów pierwotnych i starych ma dzisiaj szczególne znaczenie  Fot. Piotr Skubała
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  paragraf i środowisko
Murawy galmanowe 
Pytanie: Na jakiej podstawie prawnej można uzyskać zezwolenie na 
usunięcie kilkuset drzew w lesie stanowiącym własność gminy, obję-
tym uproszczonym planem urządzenia lasu, w calu realizacji projektu 
aktywnej ochrony muraw galmanowych? 

wydział Nauk przyrodniczych 
Uniwersytetu śląskiego w katowicach

Odpowiedź: Według przedstawionych mi informacji murawy galma-
nowe występujące na terenach poprzemysłowych charakteryzujące 
się dużą zawartością metali ciężkich są wartościowym tworem 
przyrodniczym zasługującym na ochronę czynną. Zrealizowanie 
tego pomysłu wymaga usunięcia kilkuset drzew, aby odsłonić na-
słonecznienie. 

Zgodnie z założeniem przyjętym przy sporządzeniu felietonów do 
„Paragrafu i Środowiska” nie zajmuję się merytoryczną oceną kiero-
wanych do mnie pytań, bo nie mam ku temu kompetencji. Zajmuję 
się wyłącznie kwestiami prawnymi, zakładając, że argumentacja 
przyrodnicza została przedstawiona rzetelnie. 

Problem prawny tkwi w znalezieniu podstawy prawnej usunięcia 
tych kilkuset drzew rosnących w lesie stanowiącym własność gminy 
i objętym uproszczonym planem urządzenia lasu. Należy zatem się-
gnąć do dwóch aktów prawnych, którymi są: 1) ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 55), 
zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”; 2) ustawa z 28 września 
1991 r. o lasach (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 6), zwana dalej 
„ustawą o lasach”. 

Usuwanie drzew nie jest poddane swobodnej decyzji właściciela 
drzew; ustawa o ochronie przyrody w art. 83 ust. 1 ustanawia zasadę, 
że usunięcie drzew lub krzewów wymaga zezwolenia właściwego 
organu, ale od tej zasady art. 83f ustawy o ochronie przyrody wpro-
wadza wiele wyjątków. Spośród nich podstawowe znaczenia ma 
wyjątek przewidziany w art. 83f ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przy-
rody, według którego przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew 
w lasach w rozumieniu ustawy o lasach. Ponieważ w zadanym pyta-
niu chodzi o drzewa rosnące w lesie stanowiącym własność gminy 
oznaczonym w ewidencji jako las i w dodatku objętym uproszczonym 
planem urządzenia lasu, przeto nie budzi najmniejszej wątpliwości, 
że do usuwania tych drzew nie mają zastosowania przepisy ustawy 
o ochronie przyrody dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew. 

Nie wynika jednak z tego, aby właściciel lasu mógł te drzewa 
bez żadnych rygorów usuwać, ale rygorów tych należy szukać nie 
w ustawie o ochronie przyrody, lecz w ustawie o lasach. Ponieważ 
las, o który chodzi, nie jest własnością Skarbu Państwa, lecz własno-
ścią gminy, przeto objęty jest nie planem urządzenia lasu w rozumie-
niu art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o lasach, lecz uproszczonym planem 
urządzenia lasu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Stosownie 
do tego przepisu uproszczony plan urządzenia lasu to plan opra-
cowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, który stanowi 
zwarty kompleks leśny zawierający skrócony opis lasu i gruntów 
przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące 
gospodarki leśnej. W tych ramach mieści się pozyskiwanie drewna, 
które z natury rzeczy może nastąpić dopiero po ścięciu drzewa. 

Właściciel lasu (także gmina) może pozyskać drewno – a tym 
samym dokonać wyrębu drzewa – niezgodnie z uproszczonym pla-
nem urządzenia lasu tylko w warunkach określonych w art. 23 ust. 4 
ustawy o lasach, czyli wyłącznie w przypadkach losowych, a decyzję 
w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta. Ponie-
waż realizacja projektu naukowego na pewno nie jest przypadkiem 

losowym, przeto szukanie rozwiązania w decyzji starosty wydawanej 
na podstawie art. 23 ust. 4 jest wykluczone. 

Dokonywanie wyrębu drzew we własnym lesie niezgodnie 
z uproszczonym planem urządzenia lasu jest czynem bezprawnym 
i karalnym. Jest to wykroczenie z art. 158 § 1 Kodeksu wykroczeń, 
zagrożone karą grzywny do 5000 zł z obligatoryjnym (§ 2) przepad-
kiem pozyskanego drewna. 

Jedyną zgodną z prawem możliwością legalnego usunięcia 
drzew w celu realizacji tego projektu jest wprowadzenie tego usu-
nięcia do uproszczonego planu urządzenia lasu. Jest to możliwe. 
Zgodnie z art. 7 ustawy o lasach przy prowadzeniu gospodarki leśnej 
należy dbać o równowagę przyrodniczą, zachowanie różnorodności 
przyrodniczej oraz potrzeby nauki. W tym świetle do zadań w zakre-
sie gospodarki leśnej można zaliczyć realizację projektu naukowego, 
który przyczyni się do zachowania różnorodności przyrodniczej oraz 
odpowiada potrzebom nauki. 

Plan urządzenia lasu (zarówno pełny, sporządzany dla lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa, jak i uproszczony spo-
rządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
dla powierzchni co najmniej 10 ha) zawsze może być zmieniony, ale 
jedyną dopuszczalną formą zmiany jest aneks. O tym stanowi art. 
23 ustawy o lasach, który co do zasady pozwala na zmianę zarówno 
pełnego, jak i uproszczonego planu urządzenia lasu, ale jednocześnie 
nakazuje zachowanie przepisów art. 22 tej ustawy, czyli przejście 
pełnej procedury opisanej w tym ostatnim. Polega ona na tym, że 
aneks opiniuje właściwy terytorialnie nadleśniczy, po czym starosta 
zatwierdza aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu. 

Praktycznie oznacza to, że gmina będąca właścicielem lasu 
zwraca się do podmiotu, który przygotował uproszczony plan urzą-
dzenia lasu (lub innego podmiotu mającego uprawnienia do sporzą-
dzania uproszczonych planów urządzenia lasu), o przygotowanie 
aneksu, zlecając mu wpisanie do aneksu realizacji projektu ochrony 
muraw galmanowych z jednoczesnym wskazaniem, że realizacja 
projektu wymaga usunięcia kilkuset drzew na określonych działkach. 
Podmiot ten sporządza aneks, który przekazuje się właściwemu 
staroście. Ten z kolei przekazuje aneks do zaopiniowania i zgłosze-
nia uwag właściwemu nadleśniczemu. Po zapoznaniu się z opinią 
nadleśniczego i jego ewentualnymi uwagami starosta zatwierdza 
lub odmawia zatwierdzenia aneksu. 

Zatwierdzenie aneksu nie wymaga szczególnej formy prawnej. 
Na pewno nie jest to decyzja administracyjna, w praktyce starosta 
albo wydaje zarządzenie o zatwierdzeniu aneksu (co wydaje mi 
się nadmiernym formalizowaniem), albo zatwierdza aneks czynno-
ścią materialno-techniczną. Jeżeli zatwierdzony aneks dopuszcza 
usunięcie owych kilkuset drzew, można je usuwać bez żadnych 
dodatkowych formalności. 

Wszystko zatem zależy od stanowiska starosty, co jest w peł-
ni zgodne z założeniem wyrażonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o lasach, zgodnie z którym nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. 
Gdyby starosta miał wątpliwości co do zasadności projektu ochrony 
muraw galmanowych, zawsze może zasięgnąć opinii innych znaw-
ców problematyki przyrodniczej. 

W każdym razie zgodne z prawem usunięcie drzew niezbędne do 
realizacji projektu wymaga sporządzenia aneksu do uproszczonego 
planu urządzenia lasu, wpisania w aneksie usunięcia tych drzew, 
zaopiniowania przez nadleśniczego oraz zatwierdzenia aneksu przez 
właściwego starostę. 

Wojciech Radecki
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  CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

Adam Wieczorek

Skórki pomarańczy tworzą baterie
Naukowcy z Politechniki Singapurskiej 

opracowali nowatorską metodę odzyski-
wania cennych metali ze zużytych baterii 
lotowo-jonowych. Wszystko za pomocą 
skórek z owoców. Do zademonstrowania 
możliwości rozwiązania wykorzystano 
skórki pomarańczy, których efektywność 
była największa. Jednocześnie po odzy-
skaniu cennych metali pozostało niewie-
le odpadów. Naukowcy twierdzą, że taka 
zamiana odpadów na zasoby pozwoli 
zmniejszyć ilość zarówno odpadów orga-
nicznych, jak i elektronicznych, pozwala-
jąc na długotrwałe używanie istniejących 
zasobów. Biorąc pod uwagę, że co roku 
produkuje się około 1,3 miliarda ton od-
padów pochodzących z  żywności i  50 
milionów ton śmieci elektronicznych, jest 
to bardzo oczekiwane rozwiązanie. Za-
zwyczaj, aby stopić metale, zużyte baterie 
ogrzewa się do ponad 500oC, co powoduje 
emisję toksycznych gazów. Alternatywne 
rozwiązania polegają na stosowaniu sil-
nych kwasów lub słabych kwasów i wody 
utlenionej, ale tam również pojawiają się 
dodatkowe, niebezpieczne substancje 
i zanieczyszczenia. Badacze z Singapuru 
poszukiwali przyjaznej dla środowiska me-
tody recyklingu zużytych baterii. Metoda 
polega na użyciu wysuszonych i sprosz-
kowanych skórek pomarańczy i kwasku 
cytrynowego. Podczas eksperymen-
tów laboratoryjnych udało się odzyskać 
około 90% kobaltu, nilu, litu i manganu 
ze zużytych baterii litowo-jonowych. To 
efektywność bliska osiąganej z użyciem 
wody utlenionej. Kluczem jest znajdują-
ca się w skórkach pomarańczy celuloza, 
która zmienia się w cukry pod wpływem 
ogrzewania. One z kolei zwiększają odzysk 
metali z masy odpadowej. Naukowcy uwa-
żają, że pomocne mogą być też występu-
jące w skórce pomarańczowej naturalne 
antyoksydanty, jak flawonoidy i  kwasy 
fenolowe. Co ważne, pozostałe odpady 
stałe powstałe w tym procesie okazały się 
nietoksyczne, wskazując, że rozwiązanie 
jest przyjazne dla środowiska. Z odzyska-
nych materiałów stworzono nowe baterie 
litowo-jonowe, które wykazały podobne 
pojemności do dostępnych na rynku. Dal-
sze badania mają na celu optymalizację 
liczby cykli ładowania nowych baterii po-
wstałych z odzysku. Według naukowców, 
rozwiązanie może zostać wdrożone na 
skalę przemysłową. 

Scientists use fruit peel to turn old batteries 
into new, www.sciencedaily.com, 26 sierpnia 
2020 r.

Miniaturowy wykrywacz ołowiu
Badacze z  Uniwersytetu Rutgersa 

z  New Jersey opracowali miniaturowe 
urządzenie mierzące poziom ołowiu w osa-
dach dennych portów, rzek i innych zbior-
ników oraz cieków wodnych. Wszystko 
w ciągu kilku minut, czyli znacznie szybciej 
niż w przypadku obecnie dostępnych, trwa-
jących kilka dni, testów laboratoryjnych. 
Tanie urządzenie będące de facto labo-
ratorium w jednym mikroczipie, powinno 
pozwolić władzom miejskim, wodociągom, 
uniwersytetom, szkołom i użytkownikom 
domowym na szybkie sprawdzanie zaso-
bów wody. Oczywiście przedsiębiorstwa 
wodociągowe badają jakość dostarczanej 
wody, ale dzięki takim narzędziom możli-
we będzie dodatkowe jej testowanie przez 
użytkowników końcowych. Naukowcy 
uważają, że w przyszłości możliwe będzie 
nawet przebadanie jedzonej w restauracji 
ryby, aby sprawdzić poziom metali cięż-
kich. Zazwyczaj wykrywanie rtęci czy oło-
wiu wymaga zebrania próbek i wysłania ich 
do laboratorium, gdzie przeprowadzana 
jest kosztowna, trwająca kilka dni, anali-
za. Celem naukowców było obejście tego 
problemu przez stworzenie czułego, nie-
drogiego urządzenia, które może być łatwo 
przenoszone z miejsca na miejsce i prze-
prowadzać analizę od ręki w ciągu kilku 
minut. Dzięki temu możliwe będzie szybkie 
wykrywanie źródeł zanieczyszczeń. Bada-
nia skupiły się na analizie zawartości oło-
wiu w osadach dennych. W okolicach New 
Jersey wiele rzek jest skażonych odpada-
mi. Odpowiednie zarządzanie materiałami 
wydobytymi podczas pogłębiania kanałów 
żeglugowych jest ważne, aby ograniczyć 
potencjalny wpływ na rośliny i zwierzęta, 
a także na źródła żywności. Szybka iden-
tyfikacja zanieczyszczonych obszarów 
pozwoli na wdrożenie właściwych pro-
gramów oczyszczania. Nowe urządzenie 
pobiera ołów z próbek osadu i oczyszcza 
go. Funkcję detektora ołowiu pełni błona 
tlenku grafenu – grubej na atom warstwy 
grafitu. Opracowanie wytrzymalszego roz-
wiązania, które będzie można zastosować 
na skalę przemysłową powinno zająć na-
ukowcom od dwóch do czterech lat.

New device can measure toxic lead within 
minutes, www.sciencedaily.com, 26 sierpnia 
2020 r.

Tani wykrywacz dwutlenku azotu
Na Uniwersytecie Sussex opracowa-

no wyjątkowo czuły i dokładny wykrywacz 
dwutlenku azotu. Jego zastosowanie 

w środowiskach domowych, publicznych 
czy przemysłowych może mieć potencjał 
ratujący życie. Dwutlenek azotu jest głów-
nym zanieczyszczeniem powietrza, pocho-
dzącym z silników spalinowych i procesów 
przemysłowych. Długotrwałe wystawienie 
na jego działanie może powodować pro-
blemy z  oddychaniem, co w  przypadku 
osób cierpiących na astmę oraz dzieci 
może mieć katastrofalne skutki. Po raz 
pierwszy czujnik gazu może dostarczać 
dokładnych odczytów poziomów dwu-
tlenku azotu w danym środowisku. Jest 
przenośnym urządzeniem, czyli może być 
zsynchronizowany z dowolnymi urządze-
niami elektronicznymi. 

Według zaleceń Unii Europejskiej ilość 
dwutlenku azotu nie powinna przekraczać 
20 cząstek na miliard przez więcej niż 18 
dni w roku. Jednak w dużych aglomera-
cjach, jak Londyn, nawet średnia miesięcz-
na przekracza tę wartość. Monitorowanie 
jakości powietrza jest oczywiście obecnie 
możliwe, ale wymaga zamontowanego na 
stałe, drogiego sprzętu i stąd jest rzadko 
stosowane. Wyzwaniem dla naukowców 
było stworzenie urządzenia, które nie tylko 
jest odpowiednio czułe i dokładne, ale rów-
nocześnie może działać w rzeczywistych 
sytuacjach, a także być wystarczająco ta-
nie, aby móc używać go na szeroką skalę. 
Przełomem było wytworzenie warstwy 
czujnikowej wyłożonej laserowo na wę-
glowym aerożelu, który okazał się wyjąt-
kowo skuteczny w wykrywaniu dwutlenku 
azotu. Porowata warstwa jest układana 
na elektrodach, które mogą być potem 
zamontowana na wielu różnych urządze-
niach monitorujących. Rozwiązanie jest 
tak czułe, że może wykryć stężenie nawet 
10 cząsteczek na miliard dwutlenku azotu 
w czasie krótszym niż 15 minut. Do tego 
działa w temperaturze pokojowej oraz przy 
wysokiej wilgotności. Naukowcy mają na-
dzieję, że urządzenie szybko trafi na rynek 
i znajdzie zastosowanie zarówno wśród 
użytkowników domowych, jak i władz sa-
morządowych. 

Affordable and scalable nitrogen dioxide sen-
sor, www.sciencedaily.com, 25 sierpnia 2020 r.
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Prenumeratę AURY przyjmuje: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-
-NOT.
Zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT można 
składać w dowolnym terminie.
Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowa-
ny przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na 
zeszyty archiwalne będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych 
zapasów. 

Warunki prenumeraty Aury
•  prenumerata ciągła PLUS z rabatem 10% – 378 zł, automatycznie od-

nawiająca się co roku (czasopisma w wersji papierowej z dostępem do  
e-publikacji za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni na Portalu Informa-
cji Technicznej www.sigma-not.pl),

•  prenumerata roczna PLUS – 420 zł (czasopisma w wersji papierowej 
z dostępem do e-publikacji za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni na 
Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl),

•  prenumerata roczna – 300 zł (czasopisma wyłącznie w wersji
 papierowej),

PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ www.sigma-not.pl – to największa 
polska baza artykułów  technicznych, umożliwiająca dostęp on-line do po-
nad 120 000 publikacji. Naszym bezpośrednim prenumeratorom czaso-
pism w wersji PLUS oferujemy dostęp do zawartości Portalu w obrębie za-
prenumerowanych tytułów za pośrednictwem Wirtualnej Czytelni, w której 
znajdują się elektroniczne wersje artykułów z poszczególnych czasopism. 
Prenumerator może nimi dowolnie zarządzać, np. układając je na stworzo-

ne przez siebie tematyczne półki, dodając własne notatki czy zaznaczając 
interesujące go fragmenty. Artykuły z 2020 roku dostępne będą na Portalu
po miesiącu od ich ukazania się w wersji papierowej.

Prenumeratę można zamówić:
• telefonicznie: 22 840 30 86, 840 35 89,
• faksem: 22 891 13 74,
• e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl,
• listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
  ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa,
• dokonując wpłaty na konto:
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Do cen prenumeraty (poza wersją PLUS) doliczana jest opłata pocztowa 
za dostarczenie czasopism – 30 zł rocznie.

Ogłoszenia przyjmuje Dział Reklamy i Marketingu ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa, tel./faks: 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Zamówienia na ogłoszenia w AURZE przyjmuje również redakcja 
– tel. 12 422 63 76. Obowiązują ceny umowne. Orientacyjna cena za ca-
łostronicowe ogłoszenie – około 1800 zł (620 euro) czarno-białe, 3500 zł 
(1200 euro) kolorowe. Udzielamy rabatu za powtórzenia. Za treść reklam
i ogłoszeń redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności.

WARUNkI  PRENUMERATY

Wszystkim czytelnikom, 
reklamodawcom 

oraz autorom współtworzącym 
nasze wydania 

DZIĘKUJEMY za to, 
że jesteście z NAMI

WYDAWNICTWO
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POŁĄCZENIE sił to POCZĄTEK, 
POZOSTANIE razem to POSTĘP,

WSPÓLNA praca to  

SUKCES
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Dolina Żabnika
Zdjęcia: Marta Wąsik

Włochy, Toskania, Cinque Terre
Zdjęcia: Jakub Włodarczyk
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